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1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6
ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o
elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 –
10650 MHz (ďalej len „10 GHz“) formou elektronickej aukcie (ďalej len
„výberové konanie“).

2 Všeobecné ustanovenia
2.1

Účel použitia frekvencií

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania
elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Účelom výberového konania je umožnenie efektívneho využitia frekvencií
vyhradených pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií v súlade
s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov:



podpora hospodárskej súťaže,
využívanie frekvenčného spektra.

2.1.1 Podpora hospodárskej súťaže
V súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES medzi
primárne úlohy regulátora patria podpora záujmov občanov (užívateľov) v oblasti
poskytovania elektronických komunikačných služieb a podpora hospodárskej súťaže.
Zefektívnenie hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikačných služieb sa
u koncových zákazníkov prejaví kombináciou konkurenčných cien, kvality
širokopásmových služieb a dostatočného pokrytia.
Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými
komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového
konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore
hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu,
ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.
2.1.2 Efektívne využívanie frekvenčného spektra
Medzi primárne úlohy regulátora patrí tiež efektívna správa frekvenčného spektra.
Prístup k frekvenčnému spektru je kľúčovým vstupom poskytovania elektronických
komunikačných služieb. Frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho
efektívne využívanie je predpokladom pre zabezpečenie spoločenského úžitku
z elektronických komunikačných služieb.
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Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra je potrebné
rešpektovať princípy technologickej neutrality a neutrality služieb. Tieto princípy
zaručujú, že frekvenčné spektrum bude využívané technológiou a službami, ktoré sú
z pohľadu maximalizácie úžitku zákazníkov najvýhodnejšie. Zároveň zabezpečujú
nezávislosť podmienok využívania frekvenčného spektra voči prípadným budúcim
zmenám požiadaviek zákazníkov alebo technologických možností zabezpečovania
služieb.
2.2

Rozsah ponúkaných frekvencií

V tomto výberovom konaní sú ponúkané frekvencie z frekvenčného pásma 10 GHz
v rozsahu uvedenom v tabuľke 1.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčné
ho bloku
[MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

3

10168.00 až 10175.00

10518.00 až 10525.00

7

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

6

10186.00 až 10196.00

10539.00 až 10546.00

7

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

9

10210.00 až 10217.00

10560.00 až 10567.00

7

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

12

10231.00 až 10238.00

10581.00 až 10588.00

7

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

15

10252.00 až 10259.00

10602.00 až 10609.00

7

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

18

10273.00 až 10280.00

10623.00 až 10630.00

7

Tabuľka 1: Rozsah ponúkaných frekvencií
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2.3

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách konať
a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
2.3.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“).
Aukcia bude uskutočnená pre všetky ponúkané frekvenčné bloky naraz. Pravidlá
aukcie sú popísané v aukčnom poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy.
2.3.2 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.



Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na šesť frekvenčných blokov. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2.3.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník výberového
konania.
2.3.4 Zrušenie výberového konania
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
výberové konanie bolo vyhlásené. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým
účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia. Ak do
aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania úrad výberové konanie
zruší.
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2.3.5 Organizátor výberového konania

Názov úradu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb

Zástupca:

Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu

Sídlo:

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

IČO:

42355818

DIČ:

2024003729

2.4

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 1: Vývojový diagram priebehu výberového konania

3 Predmet výberového konania
3.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
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usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou lokality
Bratislava, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a lokality Košice, ktoré sú tvorené
okresmi I. až IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1) a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tabuľka
2) ponúkané pre celé územie lokality Bardejov, čo predstavuje šesť frekvenčných
blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 2: Predmet výberového konania

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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3.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur (slovom „päťstopäťdesiat eur“).
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania za každý frekvenčný blok, s ktorou sa stal
úspešným účastníkom v aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného
účastníka bude určená, ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad
týmto účastníkom, s ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

4 Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na
používanie frekvencií
Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie frekvencií –
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu o pridelení
frekvencií), budú stanovené v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a
povinnosťami v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií vydanom na základe
výsledkov výberového konania.
Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ponúkaných v tomto výberovom konaní
umožnia používať pridelené frekvencie na celom území lokality Bardejov.
4.1

Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií

Podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách, je držiteľ rozhodnutia
úradu o pridelení frekvencií v predmetnom frekvenčnom pásme povinný pred začatím
používania pridelených frekvencií požiadať úrad o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné
frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení podmienok“) a takéto
rozhodnutie musí byť v prípade uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky
právoplatné.
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
Prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ
individuálneho povolenia v plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
4.2

Rozhodnutie o určení podmienok

Podmienky používania frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz sú uvedené v
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Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 10 v aktuálnom znení.
Tieto podmienky budú premietnuté do rozhodnutí o určení podmienok, prípadne do
ďalších dokumentov vydávaných na základe zákona o elektronických komunikáciách.
Verejná elektronická komunikačná sieť prevádzkovaná vo frekvenčnom pásme 10
GHz musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 4. „Zabezpečenie zhody s technickými
normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby“ Všeobecného povolenia č.
1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických
komunikačných služieb zverejneného vo Vestníku Úradu č. 13/2017.
Každý frekvenčný blok je určený na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb pre koncových užívateľov pripojených k verejnej elektronickej
komunikačnej sieti typu bod – multibod.
V prípade použitia pridelených frekvencií pri prevádzke spoja typu bod – bod,
podlieha individuálnemu povoleniu každý takýto spoj.
Úrad povolí prevádzku spoja typu bod-bod v lokalite Bardejov iba za podmienky, že
držiteľ individuálneho povolenia už zriadil a prevádzkuje aspoň jednu základňovú
stanicu systému bod-multibod v danej lokalite.
Frekvenčné bloky bude možné spájať na základe žiadosti držiteľa individuálneho
povolenia a následnom odsúhlasení úradom.
V rámci efektívneho využívania frekvenčného spektra, úrad môže v rámci spájania
frekvenčných blokov povoliť aj používanie ochranných frekvenčných úsekov.
Úrad môže povoliť používanie ochranných frekvenčných úsekov aj na základe
vzájomnej dohody medzi držiteľmi individuálnych povolení, ktorí budú mať v lokalite
Bardejov pridelené susedné frekvenčné bloky.
Na hranici lokality Bardejov nesmie byť prekročená maximálna hodnota hustoty
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2.
Maximálny povolený výkon zariadenia: 27 dBm.
Základná šírka kanála: 7 MHz.
Duplexný odstup: 350 MHz.
Modulácia: minimálne štvorstavová.
Obmedzenie pre frekvenčný úsek 10 600 MHz - 10 650 MHz podľa
ECC/DEC/(10)01.
a/. Obmedzenie pre základňové stanice:
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -7 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 20º od horizontálnej roviny na hodnotu -6 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -11 dBW
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– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 90º od horizontálnej roviny na hodnotu -13 dBW
b/. Obmedzenie pre účastnícke (terminálové) stanice:
– obmedzenie maximálneho uhla elevácie na hodnotu 20º
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -8 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -18 dBW
(V prípade, že zariadenia typu P-MP využívajú funkciu ATPC, maximálny vysielaný
výkon na porte antény môže byť zvýšený o hodnotu zodpovedajúcu rozsahu ATPC,
nie však viac ako na hodnotu -3 dBW).
Účastnícke stanice je možné prevádzkovať na základe Všeobecného povolenia VPR
– 1/2015.
Za frekvenčné plánovanie v pridelenom bloku frekvencií je zodpovedný držiteľ
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Držiteľ rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania, bude povinný začať používať pridelené frekvencie na povolený
účel najneskôr do 12 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia úradu o
pridelení frekvencií.
Všetky vyššie uvedené technické podmienky budú uvedené ako špecifické technické
podmienky v rozhodnutí o určení podmienok.
4.3

Použité technológie

Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť využívané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré boli sprístupnené alebo uvedené na trh
podľa § 36 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad môže individuálne
stanoviť také technické parametre, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia
a obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití
týchto frekvencií.
4.4

Doba

platnosti

individuálneho povolenia

na

používanie

frekvencií

Individuálne povolenia na používanie frekvencií (Rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií a rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie
používať) vo frekvenčnom pásme 10 GHz, ktoré sú predmetom tohto výberového
konania, budú vydané s platnosťou do 30. septembra 2026 nasledovne:

frekvenčný blok č. 1

od

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
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do

30. septembra 2026

frekvenčný blok č. 2

od

frekvenčný blok č. 3

od

frekvenčný blok č. 4

od

frekvenčný blok č. 5

od

frekvenčný blok č. 6

od

4.5

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
31. decembra 2018

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

Zmena, zrušenie individuálneho povolenia o pridelení frekvencií, alebo
odobratie pridelených frekvencií

Zmena, zrušenie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, alebo odobratie
pridelených frekvencií sú upravené v ustanoveniach § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách.

5 Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní
5.1

Požiadavky na ponuku predloženú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty pre podanie ponuky do výberového
konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť, ktorá vedie
k zmene postavenia účastníka, ktorá by znamenala alebo mohla znamenať
nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť písomne úradu. Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad
považovať za úmysel zmarenia účelu výberového konania.
5.1.1 Peňažná zábezpeka
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej
zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred
uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
Žiadateľ môže vziať späť svoju ponuku pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie
ponuky do výberového konania a peňažná zábezpeka mu bude vrátená.
Výška peňažnej zábezpeky
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Peňažná zábezpeka musí byť zložená vo výške 600 eur na číslo účtu:
SK26 8180 0000 0070 0049 9798
Do správy pre prijímateľa musí žiadateľ uviesť: Peňažná zábezpeka VK 10 GHz
Bardejov, názov žiadateľa, variabilný symbol je:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: IČO žiadateľa,
• v prípade fyzickej osoby: dátum narodenia žiadateľa.
Účel peňažnej zábezpeky
Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového
konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu aukcie.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak
účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo
priebehu aukcie, a to najmä ak úspešný účastník výberového konania nezaplatí
v stanovenej lehote sumu zodpovedajúcu jednorazovej úhrade za pridelenie
frekvencií alebo ak úspešný účastník výberového konania zoberie svoju žiadosť späť
pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií.
Účastník výberového konania sa stáva úspešným účastníkom vtedy, keď podal
najvyššiu ponúkanú jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii aspoň pre jeden
frekvenčný blok.
Neúspešnému účastníkovi výberového konania bude peňažná zábezpeka bez
zbytočného odkladu vrátená po zastavení konania o jeho žiadosti. Vrátenie peňažnej
zábezpeky sa vykoná bankovým prevodom na účet, z ktorého bola zaplatená.
Ak sa žiadateľ stane úspešným účastníkom v tomto výberovom konaní, od výšky
jednorazovej úhrady, ktorú je povinný zaplatiť, mu bude odrátaná suma ním zloženej
peňažnej zábezpeky.
5.2

Ponuka predložená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií. Vzor ponuky je uvedený v prílohe č.1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti
podľa výzvy na predkladanie ponúk.
5.2.1 Formálne náležitosti ponuky do výberového konania
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povoleniana
používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie individuálneho
povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a jeho
výška je 6,50 eura (Položka 101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ
povinný preukázať v ponuke do výberového konania.
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V prípade právnických osôb musí byť ponuka do výberového konania podpísaná
osobou alebo osobami, ktoré sú v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri oprávnené konať v mene žiadateľa. V prípade právnických
osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je podpísaná osobou, či osobami
k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri, je žiadateľ povinný k ponuke priložiť splnomocnenie s úradne
overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na
podpísanie ponuky.
Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za zhodu
oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do výberového konania je
potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich úradne overené kópie. Ku kópii
ponuky do výberového konania môžu byť priložené obyčajné neoverené kópie
príslušných dokladov. Originál ponuky do výberového konania musí byť zaistený proti
vyňatiu alebo dodatočnému vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie, ktoré
sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom,
obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená
alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ k svojej ponuke do výberového
konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do výberového konania, ktorá tieto informácie
neobsahuje tak, aby túto verziu ponuky do výberového konania mohol úrad použiť
pre účely nazerania do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách účastník výberového konania ďalej k svojej ponuke do výberového
konania pripojí písomné odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného
tajomstva a poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Žiadateľ v prílohe č. 2 k ponuke do výberového konania uvedie totožnosť, telefónne
číslo a e-mailovú adresu maximálne dvoch splnomocnených osôb, ktoré podaním
ponuky do výberového konania splnomocňuje ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii.
Na kontaktných telefónnych číslach musí byť koncové zariadenie schopné
prijať a zobraziť SMS správy.
Ponuka do výberového konania musí byť spracovaná v úradnom (slovenskom)
jazyku. Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania môžu
byť v inom ako úradnom jazyku, ale s úradným prekladom do úradného jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom jazyku,
nie je potrebné prekladať.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole 5.3. Originál ponuky do výberového konania,
ako aj kópia, musia byť úradu doručené spoločne v jednej proti náhodnému otvoreniu
zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedený zreteľný nápis: „NEOTVÁRAŤ –
VÝBEROVÉ KONANIE 10 GHz – lokalita Bardejov“.
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5.2.2 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky nasledovné
dokumenty:
a) Originál alebo úradné overená kópia výpisu z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný
dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie starší
ako tri mesiace (to neplatí pre fyzickú osobu nepodnikateľa),
b) V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v
obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie
preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky,
c) Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii (Príloha č.
2 výzvy),
d) Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3 výzvy),
e) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1 tejto výzvy
f) Súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné
údaje sú uvedené v ponuke (Príloha č. 4 výzvy).
5.2.3 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty pre podávanie ponúk zmeniť, alebo vziať späť.
Takáto zmena alebo späťvzatie musí byť podpísané osobou alebo osobami
oprávnenými konať v mene žiadateľa, alebo ho zastupovať.
5.3

Lehota pre podanie ponúk do výberového konania

Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená na podateľňu úradu osobne
alebo poštou najneskôr do 11. júna 2018 do 13:30 hod. na adresu: Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box
40, 828 55 Bratislava 24.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od
08:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Ponuka doručená po stanovenom termíne nebude v prípade osobného doručenia
úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.
5.4

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa § 33 ods. 5
zákona o elektronických komunikáciách.

15

Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za prítomnosti
členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania obálok
výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do konania nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, alebo ktorému
úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3
zákona o elektronických komunikáciách.
5.5

Posúdenie predložených ponúk

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo
výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového
konania.
Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorí do aukcie postúpili.
Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje
aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len
jeden účastník výberového konania.
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6 Vysvetlivky pojmov a skratiek
Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na
používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom udelenia
individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť cenu a držiteľov individuálnych povolení
na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým aukčným blokom.
Aukčné kolo – v aukčnom kole budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
CEPT – Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ.
Držiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
EU – Európska únia.
Komisia – Európska komisia je jedným z hlavných orgánov Európskej únie, ktorý
zastupuje a obhajuje záujmy únie ako celku. Komisia pripravuje návrhy nových
európskych právnych predpisov a má na starosti implementáciu politík EÚ a
využívanie finančných prostriedkov únie.
Koncový užívateľ - je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje
ďalšie služby.
Kvalifikačná fáza – fáza výberového konania, v ktorej sa posudzuje, či účastníci
výberového konania napĺňajú kvalifikačné požiadavky a podmienky definované v
kapitole 5.1.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník, ktorému sú na základe výberového konania
rozhodnutím úradu pridelené frekvencie.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
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7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom
v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii
Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

V Bratislave, dňa: 18. mája 2018

...................................................................

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.
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Príloha č. 1
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov

Vzor formulára
„Ponuka predložená do výberového konania“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka

do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
10 GHz pre lokalitu Bardejov, a to na základe výberového konania vyhláseného uverejnením
výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na
používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu
Bardejov (ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

1 Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:

2

V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:
V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa
Telefón:
E-mail:
Fax:

3

2 Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

Obsah

1.

Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo
zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo
iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným
orgánom štátu, nie starší ako tri mesiace

2.

V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového
konania nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto
oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri, splnomocnenie preukazujúce oprávnenie
podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky

3.

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii (vzor viď príloha č. 2 výzvy)

4.

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (vzor viď príloha
č. 3 výzvy)

5.

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1
výzvy

6.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých
osobné údaje sú uvedené v ponuke (vzor viď príloha č. 4 výzvy)
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Počet
listov

3 Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo výzve a jej
prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú frekvencie na základe tohto
výberového konania pridelené, akceptujem podmienky, práva, povinnosti, záväzky a ďalšie
obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok a povinností
uvedených vo výzve a tieto podmienky a povinností akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do výberového konania
sú pravdivé a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich originálmi. Som si vedomý, že
úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo predložením neúplných údajov sa môžem
vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Taktiež ďalej prehlasujem, že som zaplatil peňažnú zábezpeku vo výške 600 eur na číslo
účtu SK26 8180 0000 0070 0049 9798 a do správy pre prijímateľa som uviedol: Peňažná
zábezpeka VK 10 GHz – lokalita Bardejov, názov žiadateľa, pričom ako variabilný symbol
som uviedol:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – IČO účastníka,
• v prípade fyzickej osoby – dátum narodenia účastníka.

V ................................... dňa .........................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 2
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov

Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania a
e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej
aukcii

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov,
Spoločnosť: ………………………………….……………………………...
Sídlo: ………………………………….……………………………………..
IČO: ………………………………….………………………………………
Zástupca: …………………………………...............................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………….
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………........
Miesto podnikania:……………….…………………………………….......
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………...
Identifikačné číslo: ………………………………….……………………...
týmto oprávňuje osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………………………………………………
Adresa: ………………………………….………………………………….
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.……………......................
Telefónne číslo: ………………………………….…………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
a prípadne ďalšiu zastupujúcu osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………..…………………………………….
Adresa: ………………………………….…………………………………..
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.…………….....................
Telefónne číslo: ………………………………….………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………....
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ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania na vydanie individuálnych povolení
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre
lokalitu Bardejov a uvádza e-mail, na ktorý mu bude doručená výzva, spolu
s prihlasovacími údajmi pre účasť v elektronickej aukcii
E-mail: ……………………………………………………………………....
.

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

V ...................... dňa .........................

...................................................................
Účastník (obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 3
K výzve na predloženie ponúk do výberového konania konania na
pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov

Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
a čestné prehlásenie

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov,
Spoločnosť: ………………………………….…………………………….....
Sídlo: ………………………………….……………………………………....
IČO: ………………………………….………………………………………..
Zástupca: …………………………………................................................
resp. v prípade ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….………………………….....
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………..........
Miesto podnikania:……………….……………………………………........
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Identifikačné číslo: ………………………………….………………………
týmto prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov považujem za kompletnú a záväznú vo vzťahu
ku všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov.

V ...................... dňa .........................
...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 4
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………
týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
IČO: 42 355 818 (ďalej len „úrad“), uvedených v ponuke do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov vyhláseného úradom, na dobu konania výberového
konania, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene
účastníka výberového konania a komunikácia s účastníkom výberového konania
prostredníctvom tejto osoby.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa považuje aj za súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.05.2018.

V ...................... dňa .........................

..................................................................
Dotknutá osoba
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 5
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov

Aukčný poriadok

1
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1 Úvod
Tento Aukčný poriadok je súčasťou výzvy na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Bardejov a obsahuje pravidlá
elektronickej aukcie.
1.1

Formát elektronickej aukcie

Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky
v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu
a transparentnosť výberového konania.
1.2

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 3: Vývojový diagram priebehu výberového konania

1.2.1 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.
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Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na všetky frekvenčné bloky. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2 Predmet výberového konania
2.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou
Bratislavy, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a Košíc, ktoré sú tvorené okresmi I. až
IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)2)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tabuľka 3) ponúkané pre celé územie lokality Bardejov, čo predstavuje šesť
frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4–5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7–8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 – 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 – 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 -17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 3: Predmet výberového konania

2.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur.
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania, s ktorou sa stal úspešným účastníkom v
aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného účastníka bude určená,
ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad týmto účastníkom, s
ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

3 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá
3.1

Všeobecné pravidlá aukcie
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3.1.1 Elektronický aukčný systém
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených a
nezávislých serveroch dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať
prostredníctvom siete Internet s vysokou úrovňou zabezpečenia.
Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci výberového konania, ktorí sa
kvalifikujú do aukčnej fázy. Každému účastníkovi, ktorý sa kvalifikuje do aukčnej fázy
(ďalej len „účastník aukcie“), bude doručená výzva na účasť v aukcii v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke pre účasť v elektronickej aukcii
(Príloha č. 2). Súčasťou výzvy bude priložený dokument vo formáte pdf, ktorý bude
obsahovať unikátny internetový odkaz na prihlásenie sa do aukčnej siene.
Autorizácia vstupu bude overovaná cez SMS kód, ktorý bude účastníkovi aukcie
doručený na kontaktné telefónne číslo osoby oprávnenej ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania uvedené v prílohe č. 2. Ak bude
uvedených viac osôb oprávnených ku komunikácii s úradom, vždy sa overovanie
uskutoční pomocou SMS kódu doručeného na telefónne číslo prvej uvedenej osoby,
ak nebude v ponuke uvedené inak.
Účastník aukcie je zodpovedný za zabezpečenie výzvy na účasť v aukcii a zvoleného
hesla pre prístup, ktoré mu bude doručené realizátorom aukcie, proti zneužitiu, za
zabezpečenie počítača proti škodlivému softvéru a za fyzickú bezpečnosť počítača,
ktorý účastník aukcie používa pre prístup do EAS. V prípade akéhokoľvek porušenia
ochrany prístupových údajov je účastník aukcie povinný čo najskôr informovať úrad.
Pre jedného účastníka aukcie je možný vstup do EAS v rovnakom čase len z jedného
počítača.
EAS umožní účastníkom aukcie podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade
s aukčným poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, bude EAS slúžiť aj na
poskytovanie informácií o priebehu aukcie. EAS bude nastavený tak, aby
minimalizoval riziko neúmyselnej chyby účastníka aukcie.
Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým
pripojením na strane účastníka aukcie, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS.
Účastníci aukcie musia mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle
internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Počítače, ktoré
budú využívané pre prístup do EAS, nesmú byť v priebehu aukcie využívané na
žiadne iné účely, a nesmie na nich byť súbežne používaný žiadny software,
ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS.
V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická
komunikácia v rámci EAS bude šifrovaná.
EAS bude obsahovať systém obojsmerného zasielania správ, ktorý umožní
vzájomné zasielanie správ počas celého priebehu aukcie medzi úradom
a účastníkom aukcie. Tento spôsob komunikácie bude počas priebehu aukcie
primárnym. Správy zaslané prostredníctvom EAS sa považujú za doručené
okamihom ich zaslania.
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EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným
serverom. Pre plynulosť zobrazovania serverového času je dôležité dobré
internetové pripojenie vrátane plynulosti priechodu komunikácie cez prípadné
zabezpečovacie prvky na strane účastníka. Čas na serveri bude rozhodujúcim časom
pre všetky úkony počas priebehu aukcie, akým je čas začiatku, čas zostávajúci
do konca, čas podania ponuky a podobne.
Účastníci aukcie budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a funkcionalitou EAS
počas testovacej aukcie najneskôr 3 dní pred aukciou. O termíne a čase konania
testovacej aukcii budú účastníci aukcie informovaní.
Súčasťou výzvy na účasť v aukcii bude link na používateľský manuál (pravidlá
aukcie), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, vrátane požiadaviek na
softvérové a hardvérové vybavenie na strane účastníka aukcie, inštrukcie
k prihláseniu do EAS, opis rozhrania a formulárov pre podávanie ponúk v priebehu
aukcie, ako aj opis používania EAS. Účastník aukcie je povinný si manuál vo
vlastnom záujme preštudovať.
3.1.2 Minimálne technické požiadavky pre funkčnosť EAS
EAS je prevádzkovaný na internetovom serveri cez zabezpečený protokol https.
Pre správnu funkčnosť EAS musia byť splnené minimálne technické požiadavky:







pripojenie na internet,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre
šifrovanie komunikácie so serverom,
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov (verzia 9 a
vyššie).

3.1.3 Informovanie účastníkov
Úrad poskytne potrebné informácie účastníkom výberového konania pred aukciou,
v priebehu aukcie a výsledky aukcie oznámi po ukončení a vyhodnotení aukcie.
Informácie, ktoré budú účastníkom aukcie poskytované sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v priebehu aukcie sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
3.1.4 Monitorovanie aukcie
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS.
Informácie o priebehu aukcie nebudú počas aukcie zverejňované. Informácie
o priebehu aukcie budú využité len vo výnimočných prípadoch, a to hlavne v prípade
riešenia sporov ohľadom priebehu aukcie.
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3.1.5 Mimoriadne udalosti
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledovné rozhodnutie:
a) odložiť aukciu,
b) ukončiť aukciu predčasne,
c) pozastaviť aukciu,
d) spätne zrušiť výsledky aukcie,
e) odložiť poskytnutie informácií účastníkom.
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior,
napr. prírodné katastrofy,
demonštrácie, štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane
dodávateľa EAS, ktoré môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné
dodržať aukčný poriadok, vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné
výpadky internetového pripojenia, alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by
mohli narušiť, alebo by mohli mať významný dopad na priebeh a výsledky aukcie.
Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu
o vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie.
Účastníci aukcie sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by
mohla narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí
sa kvalifikujú do aukcie.
3.1.6 Zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie
účastníka aukcie, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá peňažná
zábezpeka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.1.7 Kolúzne správanie
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania
od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy
koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými
subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo
prostredníctvom tretieho subjektu.
Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách,
o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii
predkladania ponúk v aukcii.
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Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania,
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona
o elektronických komunikáciách prepadá peňažná zábezpeka zložená účastníkom
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.2

Pravidlá aukcie

3.2.1 Vymedzenie termínov a lehôt aukcie
Najneskôr 24 hodín pred začiatkom aukcie bude účastníkom aukcie oznámený
dátum a čas jej začiatku. Následne bude účastníkom aukcie doručená na svoju
mailovú adresu výzva na účasť v elektronickej aukcii. Od momentu prijatia tejto výzvy
sa môže každý účastník aukcie kedykoľvek do EAS prihlásiť a následne odhlásiť.
Aukcia bude nastavená na dobu trvania 60 minút s možnosťou časových predĺžení
maximálne po dobu 360 minút, čo je čas definitívneho konca aukcie.
Doba časového predĺženia aukcie je stanovená na 5 minút.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Časové predĺženie
nenastane, ak bude čas do definitívneho konca aukcie kratší, ako je doba časového
predĺženia.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu ponúkanej jednorazovej úhrady spĺňajúcej požiadavky prijatia (3.2.3).
Od času zaevidovania tejto skutočnosti bude aukcia predĺžená o 5 minút. Ak
v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov opäť k zaevidovaniu
vyššej ponúkanej jednorazovej úhrady v niektorej z frekvenčných blokov, opäť sa
aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o dobu časového predĺženia.
Ak počas doby časového predĺženia nedôjde u žiadneho z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu novej ponúkanej jednorazovej úhrady, aukcia bude automaticky
ukončená.
Účastníkom aukcie bude do 2 hodín od skončenia aukcie oznámené poradie
na ktorom sa umiestnili a do 24 hodín im budú oznámené výsledky aukcie. Táto doba
môže byť v odôvodnených prípadoch dlhšia, o čom budú všetci účastníci
informovaní.
Konanie aukcie bude naplánované na pracovný deň so začiatkom o 9:00 hodine.
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3.2.2 Informovanie účastníkov aukcie
Úrad prostredníctvom EAS poskytne v priebehu aukcie každému účastníkovi aukcie
nasledujúce informácie:
a) Zostávajúci čas do konca elektronickej aukcie,
b) Aktuálne úspešné ponúkané jednorazové úhrady,
c) Posledná ponuka jednorazovej úhrady ponúknutá účastníkom aukcie,
d) Informácie o akceptovaní ponúkanej výšky jednorazovej úhrady.
3.2.3 Pravidlá predkladania ponúk v aukcii a ukončenie aukcie
Najnižšie podanie pre frekvenčný blok v aukcii vyhlasuje úrad.
Každý účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť vo výberovom konaní, má právo
zúčastniť sa aukcie a navyšovať ponúkané výšky jednorazových úhrad na
ktorýkoľvek frekvenčný blok a úspešným účastníkom sa môže stať v ktoromkoľvek
frekvenčnom bloku, ktorý je predmetom tohto výberového konania.
V jednom kroku, môže účastník aukcie podať ponuku na ľubovoľný počet
frekvenčných blokov.
Novú ponúkanú výšku jednorazovej úhrady môže účastník aukcie podať len vtedy, ak
jej hodnota prevýši aktuálne najvyššiu ponúkanú výšku jednorazovej úhrady pre daný
frekvenčný blok, splní limit vymedzený minimálnym a maximálnym krokom.
Navýšenie jednorazovej úhrady v aukcii pre každý frekvenčný blok je vymedzené
minimálnym a maximálnym krokom. Nie je možné podať dve rovnaké ponúkané
jednorazové úhrady pre jeden frekvenčný blok.
Každý účastník aukcie, ktorý nezadá výšku ponúkanej jednorazovej úhrady
na hodnotu minimálne najnižšieho podania sa stáva neúspešným účastníkom
výberového konania.
Minimálny krok je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota minimálneho kroku je stanovená vo výške 50 eur a je
uplatnená od predchádzajúcej ponuky príslušného účastníka elektronickej aukcie.
Maximálny krok je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorazovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota maximálneho kroku je stanovená vo výške 999 eur a vzťahuje
sa k aktuálne najvyššej ponúkanej výške jednorazovej úhrady ponúknutej v
elektronickej aukcii pre daná frekvenčný blok.
Úspešným účastníkom aukcie sa stáva ten účastník aukcie, ktorého ponúkaná výška
jednorazovej úhrady bola v danom frekvenčnom bloku zaevidovaná ako posledná
najvyššia.
3.2.4 Ukončenie aukcie
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Aukcia je ukončená uplynutím doby aukcie alebo rozhodnutím úradu o jej
predčasnom ukončení.
Uplynutie doby aukcie nastane:
 ak v čase stanovenom pre ukončenie aukcie, nenastane časové predĺženie, t.j.
nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová úhrada od žiadneho účastníka
aukcie,
 ak v čase predĺženia aukcie nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová
úhrada od žiadneho účastníka aukcie,
 ak bol dosiahnutý dátum a čas definitívneho konca aukcie.
3.3

Záverečné ustanovenie

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu aukcie po nadobudnutí
právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tohto
výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti.
Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3.4

Vysvetlivky pojmov a skratiek

Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom
udelenia individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť výšku jednorazovej úhrady a držiteľov
individuálnych povolení na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým
frekvenčným blokom. V aukcii budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
Definitívny koniec aukcie – dátum a čas, v ktorom sa aukcia definitívne ukončí, bez
ohľadu na aktivitu účastníkov aukcie.
Doba časového predĺženia – je časový úsek 5 minút.
Časové predĺženie – nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Napr., čas do skončenia
aukcie bude 4:59 (mm:ss) a bude prijatá nová ponúkaná výška jednorazovej úhrady.
Výsledný čas do skončenia aukcie bude 5:00 (mm:ss).
EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť
účastníkov v aukcii.
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Maximálny krok – maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník
jednorázovo zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Minimálny krok – minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Neúspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý nepodal najvyššiu
ponúkanú výšku jednorazovej úhrady v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný
blok; Neúspešný účastník výberového konania.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Účastník aukcie – účastník výberového konania, ktorý sa kvalifikoval do aukčnej
fázy.
Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý podal najvyššiu ponúkanú
jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný blok.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za frekvenčný blok stanovený vo výzve
na predkladanie ponúk do výberového konania.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania;
účastník.
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1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6
ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o
elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 –
10650 MHz (ďalej len „10 GHz“) formou elektronickej aukcie (ďalej len
„výberové konanie“).

2 Všeobecné ustanovenia
2.1

Účel použitia frekvencií

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania
elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Účelom výberového konania je umožnenie efektívneho využitia frekvencií
vyhradených pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií v súlade
s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov:



podpora hospodárskej súťaže,
využívanie frekvenčného spektra.

2.1.1 Podpora hospodárskej súťaže
V súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES medzi
primárne úlohy regulátora patria podpora záujmov občanov (užívateľov) v oblasti
poskytovania elektronických komunikačných služieb a podpora hospodárskej súťaže.
Zefektívnenie hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikačných služieb sa
u koncových zákazníkov prejaví kombináciou konkurenčných cien, kvality
širokopásmových služieb a dostatočného pokrytia.
Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými
komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového
konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore
hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu,
ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.
2.1.2 Efektívne využívanie frekvenčného spektra
Medzi primárne úlohy regulátora patrí tiež efektívna správa frekvenčného spektra.
Prístup k frekvenčnému spektru je kľúčovým vstupom poskytovania elektronických
komunikačných služieb. Frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho
efektívne využívanie je predpokladom pre zabezpečenie spoločenského úžitku
z elektronických komunikačných služieb.
4

Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra je potrebné
rešpektovať princípy technologickej neutrality a neutrality služieb. Tieto princípy
zaručujú, že frekvenčné spektrum bude využívané technológiou a službami, ktoré sú
z pohľadu maximalizácie úžitku zákazníkov najvýhodnejšie. Zároveň zabezpečujú
nezávislosť podmienok využívania frekvenčného spektra voči prípadným budúcim
zmenám požiadaviek zákazníkov alebo technologických možností zabezpečovania
služieb.
2.2

Rozsah ponúkaných frekvencií

V tomto výberovom konaní sú ponúkané frekvencie z frekvenčného pásma 10 GHz
v rozsahu uvedenom v tabuľke 1.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčné
ho bloku
[MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

3

10168.00 až 10175.00

10518.00 až 10525.00

7

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

6

10186.00 až 10196.00

10539.00 až 10546.00

7

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

9

10210.00 až 10217.00

10560.00 až 10567.00

7

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

12

10231.00 až 10238.00

10581.00 až 10588.00

7

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

15

10252.00 až 10259.00

10602.00 až 10609.00

7

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

18

10273.00 až 10280.00

10623.00 až 10630.00

7

Tabuľka 1: Rozsah ponúkaných frekvencií
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2.3

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách konať
a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
2.3.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“).
Aukcia bude uskutočnená pre všetky ponúkané frekvenčné bloky naraz. Pravidlá
aukcie sú popísané v aukčnom poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy.
2.3.2 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.



Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na šesť frekvenčných blokov. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2.3.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník výberového
konania.
2.3.4 Zrušenie výberového konania
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
výberové konanie bolo vyhlásené. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým
účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia. Ak do
aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania úrad výberové konanie
zruší.
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2.3.5 Organizátor výberového konania

Názov úradu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb

Zástupca:

Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu

Sídlo:

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

IČO:

42355818

DIČ:

2024003729

2.4

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 1: Vývojový diagram priebehu výberového konania

3 Predmet výberového konania
3.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
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usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou lokality
Bratislava, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a lokality Košice, ktoré sú tvorené
okresmi I. až IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A3) a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tabuľka
2) ponúkané pre celé územie lokality Dolný Kubín, čo predstavuje šesť frekvenčných
blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 2: Predmet výberového konania



ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).

http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
3)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF
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3.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur (slovom „päťstopäťdesiat eur“).
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania za každý frekvenčný blok, s ktorou sa stal
úspešným účastníkom v aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného
účastníka bude určená, ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad
týmto účastníkom, s ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

4 Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na
používanie frekvencií
Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie frekvencií –
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu o pridelení
frekvencií), budú stanovené v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a
povinnosťami v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií vydanom na základe
výsledkov výberového konania.
Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ponúkaných v tomto výberovom konaní
umožnia používať pridelené frekvencie na celom území lokality Dolný Kubín.
4.1

Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií

Podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách, je držiteľ rozhodnutia
úradu o pridelení frekvencií v predmetnom frekvenčnom pásme povinný pred začatím
používania pridelených frekvencií požiadať úrad o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné
frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení podmienok“) a takéto
rozhodnutie musí byť v prípade uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky
právoplatné.
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
Prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ
individuálneho povolenia v plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
4.2

Rozhodnutie o určení podmienok

Podmienky používania frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz sú uvedené v
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Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 10 v aktuálnom znení.
Tieto podmienky budú premietnuté do rozhodnutí o určení podmienok, prípadne do
ďalších dokumentov vydávaných na základe zákona o elektronických komunikáciách.
Verejná elektronická komunikačná sieť prevádzkovaná vo frekvenčnom pásme 10
GHz musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 4. „Zabezpečenie zhody s technickými
normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby“ Všeobecného povolenia č.
1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických
komunikačných služieb zverejneného vo Vestníku Úradu č. 13/2017.
Každý frekvenčný blok je určený na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb pre koncových užívateľov pripojených k verejnej elektronickej
komunikačnej sieti typu bod – multibod.
V prípade použitia pridelených frekvencií pri prevádzke spoja typu bod – bod,
podlieha individuálnemu povoleniu každý takýto spoj.
Úrad povolí prevádzku spoja typu bod-bod v lokalite Dolný Kubín iba za podmienky,
že držiteľ individuálneho povolenia už zriadil a prevádzkuje aspoň jednu základňovú
stanicu systému bod-multibod v danej lokalite.
Frekvenčné bloky bude možné spájať na základe žiadosti držiteľa individuálneho
povolenia a následnom odsúhlasení úradom.
V rámci efektívneho využívania frekvenčného spektra, úrad môže v rámci spájania
frekvenčných blokov povoliť aj používanie ochranných frekvenčných úsekov.
Úrad môže povoliť používanie ochranných frekvenčných úsekov aj na základe
vzájomnej dohody medzi držiteľmi individuálnych povolení, ktorí budú mať v lokalite
Dolný Kubín pridelené susedné frekvenčné bloky.
Na hranici lokality Dolný Kubín nesmie byť prekročená maximálna hodnota hustoty
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2.
Maximálny povolený výkon zariadenia: 27 dBm.
Základná šírka kanála: 7 MHz.
Duplexný odstup: 350 MHz.
Modulácia: minimálne štvorstavová.
Obmedzenie pre frekvenčný úsek 10 600 MHz - 10 650 MHz podľa
ECC/DEC/(10)01.
a/. Obmedzenie pre základňové stanice:
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -7 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 20º od horizontálnej roviny na hodnotu -6 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -11 dBW
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– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 90º od horizontálnej roviny na hodnotu -13 dBW
b/. Obmedzenie pre účastnícke (terminálové) stanice:
– obmedzenie maximálneho uhla elevácie na hodnotu 20º
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -8 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -18 dBW
(V prípade, že zariadenia typu P-MP využívajú funkciu ATPC, maximálny vysielaný
výkon na porte antény môže byť zvýšený o hodnotu zodpovedajúcu rozsahu ATPC,
nie však viac ako na hodnotu -3 dBW).
Účastnícke stanice je možné prevádzkovať na základe Všeobecného povolenia VPR
– 1/2015.
Za frekvenčné plánovanie v pridelenom bloku frekvencií je zodpovedný držiteľ
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Držiteľ rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania, bude povinný začať používať pridelené frekvencie na povolený
účel najneskôr do 12 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia úradu o
pridelení frekvencií.
Všetky vyššie uvedené technické podmienky budú uvedené ako špecifické technické
podmienky v rozhodnutí o určení podmienok.
4.3

Použité technológie

Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť využívané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré boli sprístupnené alebo uvedené na trh
podľa § 36 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad môže individuálne
stanoviť také technické parametre, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia
a obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití
týchto frekvencií.
4.4

Doba

platnosti

individuálneho povolenia

na

používanie

frekvencií

Individuálne povolenia na používanie frekvencií (Rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií a rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie
používať) vo frekvenčnom pásme 10 GHz, ktoré sú predmetom tohto výberového
konania, budú vydané s platnosťou do 30. septembra 2026 nasledovne:

frekvenčný blok č. 1

od

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
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do

30. septembra 2026

frekvenčný blok č. 2

od

frekvenčný blok č. 3

od

frekvenčný blok č. 4

od

frekvenčný blok č. 5

od

frekvenčný blok č. 6

od

4.5

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
31. decembra 2018

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

Zmena, zrušenie individuálneho povolenia o pridelení frekvencií, alebo
odobratie pridelených frekvencií

Zmena, zrušenie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, alebo odobratie
pridelených frekvencií sú upravené v ustanoveniach § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách.

5 Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní
5.1

Požiadavky na ponuku predloženú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty pre podanie ponuky do výberového
konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť, ktorá vedie
k zmene postavenia účastníka, ktorá by znamenala alebo mohla znamenať
nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť písomne úradu. Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad
považovať za úmysel zmarenia účelu výberového konania.
5.1.1 Peňažná zábezpeka
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej
zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred
uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
Žiadateľ môže vziať späť svoju ponuku pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie
ponuky do výberového konania a peňažná zábezpeka mu bude vrátená.
Výška peňažnej zábezpeky
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Peňažná zábezpeka musí byť zložená vo výške 600 eur na číslo účtu:
SK26 8180 0000 0070 0049 9798
Do správy pre prijímateľa musí žiadateľ uviesť: Peňažná zábezpeka VK 10 GHz
Dolný Kubín, názov žiadateľa, variabilný symbol je:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: IČO žiadateľa,
• v prípade fyzickej osoby: dátum narodenia žiadateľa.
Účel peňažnej zábezpeky
Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového
konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu aukcie.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak
účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo
priebehu aukcie, a to najmä ak úspešný účastník výberového konania nezaplatí
v stanovenej lehote sumu zodpovedajúcu jednorazovej úhrade za pridelenie
frekvencií alebo ak úspešný účastník výberového konania zoberie svoju žiadosť späť
pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií.
Účastník výberového konania sa stáva úspešným účastníkom vtedy, keď podal
najvyššiu ponúkanú jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii aspoň pre jeden
frekvenčný blok.
Neúspešnému účastníkovi výberového konania bude peňažná zábezpeka bez
zbytočného odkladu vrátená po zastavení konania o jeho žiadosti. Vrátenie peňažnej
zábezpeky sa vykoná bankovým prevodom na účet, z ktorého bola zaplatená.
Ak sa žiadateľ stane úspešným účastníkom v tomto výberovom konaní, od výšky
jednorazovej úhrady, ktorú je povinný zaplatiť, mu bude odrátaná suma ním zloženej
peňažnej zábezpeky.
5.2

Ponuka predložená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií. Vzor ponuky je uvedený v prílohe č.1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti
podľa výzvy na predkladanie ponúk.
5.2.1 Formálne náležitosti ponuky do výberového konania
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povoleniana
používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie individuálneho
povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a jeho
výška je 6,50 eura (Položka 101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ
povinný preukázať v ponuke do výberového konania.
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V prípade právnických osôb musí byť ponuka do výberového konania podpísaná
osobou alebo osobami, ktoré sú v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri oprávnené konať v mene žiadateľa. V prípade právnických
osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je podpísaná osobou, či osobami
k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri, je žiadateľ povinný k ponuke priložiť splnomocnenie s úradne
overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na
podpísanie ponuky.
Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za zhodu
oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do výberového konania je
potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich úradne overené kópie. Ku kópii
ponuky do výberového konania môžu byť priložené obyčajné neoverené kópie
príslušných dokladov. Originál ponuky do výberového konania musí byť zaistený proti
vyňatiu alebo dodatočnému vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie, ktoré
sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom,
obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená
alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ k svojej ponuke do výberového
konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do výberového konania, ktorá tieto informácie
neobsahuje tak, aby túto verziu ponuky do výberového konania mohol úrad použiť
pre účely nazerania do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách účastník výberového konania ďalej k svojej ponuke do výberového
konania pripojí písomné odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného
tajomstva a poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Žiadateľ v prílohe č. 2 k ponuke do výberového konania uvedie totožnosť, telefónne
číslo a e-mailovú adresu maximálne dvoch splnomocnených osôb, ktoré podaním
ponuky do výberového konania splnomocňuje ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii.
Na kontaktných telefónnych číslach musí byť koncové zariadenie schopné
prijať a zobraziť SMS správy.
Ponuka do výberového konania musí byť spracovaná v úradnom (slovenskom)
jazyku. Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania môžu
byť v inom ako úradnom jazyku, ale s úradným prekladom do úradného jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom jazyku,
nie je potrebné prekladať.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole 5.3. Originál ponuky do výberového konania,
ako aj kópia, musia byť úradu doručené spoločne v jednej proti náhodnému otvoreniu
zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedený zreteľný nápis: „NEOTVÁRAŤ –
VÝBEROVÉ KONANIE 10 GHz – lokalita Dolný Kubín“.
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5.2.2 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky nasledovné
dokumenty:
g) Originál alebo úradné overená kópia výpisu z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný
dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie starší
ako tri mesiace (to neplatí pre fyzickú osobu nepodnikateľa),
h) V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v
obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie
preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky,
i) Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii (Príloha č.
2 výzvy),
j) Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3 výzvy),
k) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1 tejto výzvy
l) Súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné
údaje sú uvedené v ponuke (Príloha č. 4 výzvy).
5.2.3 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty pre podávanie ponúk zmeniť, alebo vziať späť.
Takáto zmena alebo späťvzatie musí byť podpísané osobou alebo osobami
oprávnenými konať v mene žiadateľa, alebo ho zastupovať.
5.3

Lehota pre podanie ponúk do výberového konania

Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená na podateľňu úradu osobne
alebo poštou najneskôr do 11. júna 2018 do 13:30 hod. na adresu: Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box
40, 828 55 Bratislava 24.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od
08:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Ponuka doručená po stanovenom termíne nebude v prípade osobného doručenia
úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.
5.4

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa § 33 ods. 5
zákona o elektronických komunikáciách.
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Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za prítomnosti
členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania obálok
výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do konania nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, alebo ktorému
úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3
zákona o elektronických komunikáciách.
5.5

Posúdenie predložených ponúk

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo
výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového
konania.
Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorí do aukcie postúpili.
Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje
aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len
jeden účastník výberového konania.

16

6 Vysvetlivky pojmov a skratiek
Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na
používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom udelenia
individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť cenu a držiteľov individuálnych povolení
na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým aukčným blokom.
Aukčné kolo – v aukčnom kole budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
CEPT – Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ.
Držiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
EU – Európska únia.
Komisia – Európska komisia je jedným z hlavných orgánov Európskej únie, ktorý
zastupuje a obhajuje záujmy únie ako celku. Komisia pripravuje návrhy nových
európskych právnych predpisov a má na starosti implementáciu politík EÚ a
využívanie finančných prostriedkov únie.
Koncový užívateľ - je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje
ďalšie služby.
Kvalifikačná fáza – fáza výberového konania, v ktorej sa posudzuje, či účastníci
výberového konania napĺňajú kvalifikačné požiadavky a podmienky definované v
kapitole 5.1.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník, ktorému sú na základe výberového konania
rozhodnutím úradu pridelené frekvencie.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
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7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom
v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii
Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

V Bratislave, dňa: 18. mája 2018

...................................................................

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.
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Príloha č. 1
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín

Vzor formulára
„Ponuka predložená do výberového konania“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka

do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
10 GHz pre lokalitu Dolný Kubín, a to na základe výberového konania vyhláseného
uverejnením
výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín (ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

8 Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:
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V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:
V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa
Telefón:
E-mail:
Fax:
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9 Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

Obsah

1.

Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo
zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo
iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným
orgánom štátu, nie starší ako tri mesiace

2.

V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového
konania nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto
oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri, splnomocnenie preukazujúce oprávnenie
podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky

3.

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii (vzor viď príloha č. 2 výzvy)

4.

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (vzor viď príloha
č. 3 výzvy)

5.

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1
výzvy

6.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých
osobné údaje sú uvedené v ponuke (vzor viď príloha č. 4 výzvy)
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Počet
listov

10 Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo výzve a jej
prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú frekvencie na základe tohto
výberového konania pridelené, akceptujem podmienky, práva, povinnosti, záväzky a ďalšie
obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok a povinností
uvedených vo výzve a tieto podmienky a povinností akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do výberového konania
sú pravdivé a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich originálmi. Som si vedomý, že
úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo predložením neúplných údajov sa môžem
vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Taktiež ďalej prehlasujem, že som zaplatil peňažnú zábezpeku vo výške 600 eur na číslo
účtu SK26 8180 0000 0070 0049 9798 a do správy pre prijímateľa som uviedol: Peňažná
zábezpeka VK 10 GHz – lokalita Dolný Kubín, názov žiadateľa, pričom ako variabilný
symbol som uviedol:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – IČO účastníka,
• v prípade fyzickej osoby – dátum narodenia účastníka.

V ................................... dňa .........................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 2
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín

Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania a
e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej
aukcii

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín,
Spoločnosť: ………………………………….……………………………...
Sídlo: ………………………………….……………………………………..
IČO: ………………………………….………………………………………
Zástupca: …………………………………...............................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………….
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………........
Miesto podnikania:……………….…………………………………….......
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………...
Identifikačné číslo: ………………………………….……………………...
týmto oprávňuje osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………………………………………………
Adresa: ………………………………….………………………………….
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.……………......................
Telefónne číslo: ………………………………….…………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
a prípadne ďalšiu zastupujúcu osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………..…………………………………….
Adresa: ………………………………….…………………………………..
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.…………….....................
Telefónne číslo: ………………………………….………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………....
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ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania na vydanie individuálnych povolení
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre
lokalitu Dolný Kubín a uvádza e-mail, na ktorý mu bude doručená výzva, spolu
s prihlasovacími údajmi pre účasť v elektronickej aukcii
E-mail: ……………………………………………………………………....
.

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

V ...................... dňa .........................

...................................................................
Účastník (obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 3
K výzve na predloženie ponúk do výberového konania konania na
pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín

Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
a čestné prehlásenie

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín,
Spoločnosť: ………………………………….…………………………….....
Sídlo: ………………………………….……………………………………....
IČO: ………………………………….………………………………………..
Zástupca: …………………………………................................................
resp. v prípade ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….………………………….....
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………..........
Miesto podnikania:……………….……………………………………........
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Identifikačné číslo: ………………………………….………………………
týmto prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín považujem za kompletnú a záväznú vo vzťahu
ku všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín.

V ...................... dňa .........................
...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)

2

Príloha č. 4
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………
týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
IČO: 42 355 818 (ďalej len „úrad“), uvedených v ponuke do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín vyhláseného úradom, na dobu konania
výberového konania, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene
účastníka výberového konania a komunikácia s účastníkom výberového konania
prostredníctvom tejto osoby.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa považuje aj za súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.05.2018.

V ...................... dňa .........................

..................................................................
Dotknutá osoba
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 5
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín

Aukčný poriadok

1
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1 Úvod
Tento Aukčný poriadok je súčasťou výzvy na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Dolný Kubín a obsahuje
pravidlá elektronickej aukcie.
1.1

Formát elektronickej aukcie

Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky
v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu
a transparentnosť výberového konania.
1.2

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 3: Vývojový diagram priebehu výberového konania

1.2.1 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.
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Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na všetky frekvenčné bloky. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2 Predmet výberového konania
2.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou
Bratislavy, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a Košíc, ktoré sú tvorené okresmi I. až
IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)4)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tabuľka 3) ponúkané pre celé územie lokality Dolný Kubín, čo predstavuje šesť
frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF

4

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný
úsek [MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4–5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7–8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 – 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 – 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 -17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 3: Predmet výberového konania

2.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur.
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania, s ktorou sa stal úspešným účastníkom v
aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného účastníka bude určená,
ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad týmto účastníkom, s
ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

3 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá
3.1

Všeobecné pravidlá aukcie
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3.1.1 Elektronický aukčný systém
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených a
nezávislých serveroch dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať
prostredníctvom siete Internet s vysokou úrovňou zabezpečenia.
Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci výberového konania, ktorí sa
kvalifikujú do aukčnej fázy. Každému účastníkovi, ktorý sa kvalifikuje do aukčnej fázy
(ďalej len „účastník aukcie“), bude doručená výzva na účasť v aukcii v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke pre účasť v elektronickej aukcii
(Príloha č. 2). Súčasťou výzvy bude priložený dokument vo formáte pdf, ktorý bude
obsahovať unikátny internetový odkaz na prihlásenie sa do aukčnej siene.
Autorizácia vstupu bude overovaná cez SMS kód, ktorý bude účastníkovi aukcie
doručený na kontaktné telefónne číslo osoby oprávnenej ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania uvedené v prílohe č. 2. Ak bude
uvedených viac osôb oprávnených ku komunikácii s úradom, vždy sa overovanie
uskutoční pomocou SMS kódu doručeného na telefónne číslo prvej uvedenej osoby,
ak nebude v ponuke uvedené inak.
Účastník aukcie je zodpovedný za zabezpečenie výzvy na účasť v aukcii a zvoleného
hesla pre prístup, ktoré mu bude doručené realizátorom aukcie, proti zneužitiu, za
zabezpečenie počítača proti škodlivému softvéru a za fyzickú bezpečnosť počítača,
ktorý účastník aukcie používa pre prístup do EAS. V prípade akéhokoľvek porušenia
ochrany prístupových údajov je účastník aukcie povinný čo najskôr informovať úrad.
Pre jedného účastníka aukcie je možný vstup do EAS v rovnakom čase len z jedného
počítača.
EAS umožní účastníkom aukcie podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade
s aukčným poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, bude EAS slúžiť aj na
poskytovanie informácií o priebehu aukcie. EAS bude nastavený tak, aby
minimalizoval riziko neúmyselnej chyby účastníka aukcie.
Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým
pripojením na strane účastníka aukcie, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS.
Účastníci aukcie musia mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle
internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Počítače, ktoré
budú využívané pre prístup do EAS, nesmú byť v priebehu aukcie využívané na
žiadne iné účely, a nesmie na nich byť súbežne používaný žiadny software,
ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS.
V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická
komunikácia v rámci EAS bude šifrovaná.
EAS bude obsahovať systém obojsmerného zasielania správ, ktorý umožní
vzájomné zasielanie správ počas celého priebehu aukcie medzi úradom
a účastníkom aukcie. Tento spôsob komunikácie bude počas priebehu aukcie
primárnym. Správy zaslané prostredníctvom EAS sa považujú za doručené
okamihom ich zaslania.
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EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným
serverom. Pre plynulosť zobrazovania serverového času je dôležité dobré
internetové pripojenie vrátane plynulosti priechodu komunikácie cez prípadné
zabezpečovacie prvky na strane účastníka. Čas na serveri bude rozhodujúcim časom
pre všetky úkony počas priebehu aukcie, akým je čas začiatku, čas zostávajúci
do konca, čas podania ponuky a podobne.
Účastníci aukcie budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a funkcionalitou EAS
počas testovacej aukcie najneskôr 3 dní pred aukciou. O termíne a čase konania
testovacej aukcii budú účastníci aukcie informovaní.
Súčasťou výzvy na účasť v aukcii bude link na používateľský manuál (pravidlá
aukcie), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, vrátane požiadaviek na
softvérové a hardvérové vybavenie na strane účastníka aukcie, inštrukcie
k prihláseniu do EAS, opis rozhrania a formulárov pre podávanie ponúk v priebehu
aukcie, ako aj opis používania EAS. Účastník aukcie je povinný si manuál vo
vlastnom záujme preštudovať.
3.1.2 Minimálne technické požiadavky pre funkčnosť EAS
EAS je prevádzkovaný na internetovom serveri cez zabezpečený protokol https.
Pre správnu funkčnosť EAS musia byť splnené minimálne technické požiadavky:







pripojenie na internet,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre
šifrovanie komunikácie so serverom,
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov (verzia 9 a
vyššie).

3.1.3 Informovanie účastníkov
Úrad poskytne potrebné informácie účastníkom výberového konania pred aukciou,
v priebehu aukcie a výsledky aukcie oznámi po ukončení a vyhodnotení aukcie.
Informácie, ktoré budú účastníkom aukcie poskytované sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v priebehu aukcie sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
3.1.4 Monitorovanie aukcie
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS.
Informácie o priebehu aukcie nebudú počas aukcie zverejňované. Informácie
o priebehu aukcie budú využité len vo výnimočných prípadoch, a to hlavne v prípade
riešenia sporov ohľadom priebehu aukcie.
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3.1.5 Mimoriadne udalosti
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledovné rozhodnutie:
f) odložiť aukciu,
g) ukončiť aukciu predčasne,
h) pozastaviť aukciu,
i) spätne zrušiť výsledky aukcie,
j) odložiť poskytnutie informácií účastníkom.
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior,
napr. prírodné katastrofy,
demonštrácie, štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane
dodávateľa EAS, ktoré môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné
dodržať aukčný poriadok, vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné
výpadky internetového pripojenia, alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by
mohli narušiť, alebo by mohli mať významný dopad na priebeh a výsledky aukcie.
Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu
o vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie.
Účastníci aukcie sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by
mohla narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí
sa kvalifikujú do aukcie.
3.1.6 Zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie
účastníka aukcie, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá peňažná
zábezpeka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.1.7 Kolúzne správanie
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania
od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy
koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými
subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo
prostredníctvom tretieho subjektu.
Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách,
o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii
predkladania ponúk v aukcii.
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Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania,
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona
o elektronických komunikáciách prepadá peňažná zábezpeka zložená účastníkom
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.2

Pravidlá aukcie

3.2.1 Vymedzenie termínov a lehôt aukcie
Najneskôr 24 hodín pred začiatkom aukcie bude účastníkom aukcie oznámený
dátum a čas jej začiatku. Následne bude účastníkom aukcie doručená na svoju
mailovú adresu výzva na účasť v elektronickej aukcii. Od momentu prijatia tejto výzvy
sa môže každý účastník aukcie kedykoľvek do EAS prihlásiť a následne odhlásiť.
Aukcia bude nastavená na dobu trvania 60 minút s možnosťou časových predĺžení
maximálne po dobu 360 minút, čo je čas definitívneho konca aukcie.
Doba časového predĺženia aukcie je stanovená na 5 minút.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Časové predĺženie
nenastane, ak bude čas do definitívneho konca aukcie kratší, ako je doba časového
predĺženia.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu ponúkanej jednorazovej úhrady spĺňajúcej požiadavky prijatia (3.2.3).
Od času zaevidovania tejto skutočnosti bude aukcia predĺžená o 5 minút. Ak
v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov opäť k zaevidovaniu
vyššej ponúkanej jednorazovej úhrady v niektorej z frekvenčných blokov, opäť sa
aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o dobu časového predĺženia.
Ak počas doby časového predĺženia nedôjde u žiadneho z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu novej ponúkanej jednorazovej úhrady, aukcia bude automaticky
ukončená.
Účastníkom aukcie bude do 2 hodín od skončenia aukcie oznámené poradie
na ktorom sa umiestnili a do 24 hodín im budú oznámené výsledky aukcie. Táto doba
môže byť v odôvodnených prípadoch dlhšia, o čom budú všetci účastníci
informovaní.
Konanie aukcie bude naplánované na pracovný deň so začiatkom o 9:00 hodine.
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3.2.2 Informovanie účastníkov aukcie
Úrad prostredníctvom EAS poskytne v priebehu aukcie každému účastníkovi aukcie
nasledujúce informácie:
e) Zostávajúci čas do konca elektronickej aukcie,
f) Aktuálne úspešné ponúkané jednorazové úhrady,
g) Posledná ponuka jednorazovej úhrady ponúknutá účastníkom aukcie,
h) Informácie o akceptovaní ponúkanej výšky jednorazovej úhrady.
3.2.3 Pravidlá predkladania ponúk v aukcii a ukončenie aukcie
Najnižšie podanie pre frekvenčný blok v aukcii vyhlasuje úrad.
Každý účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť vo výberovom konaní, má právo
zúčastniť sa aukcie a navyšovať ponúkané výšky jednorazových úhrad na
ktorýkoľvek frekvenčný blok a úspešným účastníkom sa môže stať v ktoromkoľvek
frekvenčnom bloku, ktorý je predmetom tohto výberového konania.
V jednom kroku, môže účastník aukcie podať ponuku na ľubovoľný počet
frekvenčných blokov.
Novú ponúkanú výšku jednorazovej úhrady môže účastník aukcie podať len vtedy, ak
jej hodnota prevýši aktuálne najvyššiu ponúkanú výšku jednorazovej úhrady pre daný
frekvenčný blok, splní limit vymedzený minimálnym a maximálnym krokom.
Navýšenie jednorazovej úhrady v aukcii pre každý frekvenčný blok je vymedzené
minimálnym a maximálnym krokom. Nie je možné podať dve rovnaké ponúkané
jednorazové úhrady pre jeden frekvenčný blok.
Každý účastník aukcie, ktorý nezadá výšku ponúkanej jednorazovej úhrady
na hodnotu minimálne najnižšieho podania sa stáva neúspešným účastníkom
výberového konania.
Minimálny krok je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota minimálneho kroku je stanovená vo výške 50 eur a je
uplatnená od predchádzajúcej ponuky príslušného účastníka elektronickej aukcie.
Maximálny krok je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorazovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota maximálneho kroku je stanovená vo výške 999 eur a vzťahuje
sa k aktuálne najvyššej ponúkanej výške jednorazovej úhrady ponúknutej v
elektronickej aukcii pre daná frekvenčný blok.
Úspešným účastníkom aukcie sa stáva ten účastník aukcie, ktorého ponúkaná výška
jednorazovej úhrady bola v danom frekvenčnom bloku zaevidovaná ako posledná
najvyššia.
3.2.4 Ukončenie aukcie
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Aukcia je ukončená uplynutím doby aukcie alebo rozhodnutím úradu o jej
predčasnom ukončení.
Uplynutie doby aukcie nastane:
 ak v čase stanovenom pre ukončenie aukcie, nenastane časové predĺženie, t.j.
nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová úhrada od žiadneho účastníka
aukcie,
 ak v čase predĺženia aukcie nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová
úhrada od žiadneho účastníka aukcie,
 ak bol dosiahnutý dátum a čas definitívneho konca aukcie.
3.3

Záverečné ustanovenie

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu aukcie po nadobudnutí
právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tohto
výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti.
Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3.4

Vysvetlivky pojmov a skratiek

Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom
udelenia individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť výšku jednorazovej úhrady a držiteľov
individuálnych povolení na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým
frekvenčným blokom. V aukcii budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
Definitívny koniec aukcie – dátum a čas, v ktorom sa aukcia definitívne ukončí, bez
ohľadu na aktivitu účastníkov aukcie.
Doba časového predĺženia – je časový úsek 5 minút.
Časové predĺženie – nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Napr., čas do skončenia
aukcie bude 4:59 (mm:ss) a bude prijatá nová ponúkaná výška jednorazovej úhrady.
Výsledný čas do skončenia aukcie bude 5:00 (mm:ss).
EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť
účastníkov v aukcii.
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Maximálny krok – maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník
jednorázovo zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Minimálny krok – minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Neúspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý nepodal najvyššiu
ponúkanú výšku jednorazovej úhrady v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný
blok; Neúspešný účastník výberového konania.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Účastník aukcie – účastník výberového konania, ktorý sa kvalifikoval do aukčnej
fázy.
Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý podal najvyššiu ponúkanú
jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný blok.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za frekvenčný blok stanovený vo výzve
na predkladanie ponúk do výberového konania.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania;
účastník.
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1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6
ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o
elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 –
10650 MHz (ďalej len „10 GHz“) formou elektronickej aukcie (ďalej len
„výberové konanie“).

2 Všeobecné ustanovenia
2.1

Účel použitia frekvencií

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania
elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Účelom výberového konania je umožnenie efektívneho využitia frekvencií
vyhradených pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií v súlade
s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov:



podpora hospodárskej súťaže,
využívanie frekvenčného spektra.

2.1.1 Podpora hospodárskej súťaže
V súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES medzi
primárne úlohy regulátora patria podpora záujmov občanov (užívateľov) v oblasti
poskytovania elektronických komunikačných služieb a podpora hospodárskej súťaže.
Zefektívnenie hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikačných služieb sa
u koncových zákazníkov prejaví kombináciou konkurenčných cien, kvality
širokopásmových služieb a dostatočného pokrytia.
Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými
komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového
konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore
hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu,
ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.
2.1.2 Efektívne využívanie frekvenčného spektra
Medzi primárne úlohy regulátora patrí tiež efektívna správa frekvenčného spektra.
Prístup k frekvenčnému spektru je kľúčovým vstupom poskytovania elektronických
komunikačných služieb. Frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho
efektívne využívanie je predpokladom pre zabezpečenie spoločenského úžitku
z elektronických komunikačných služieb.
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Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra je potrebné
rešpektovať princípy technologickej neutrality a neutrality služieb. Tieto princípy
zaručujú, že frekvenčné spektrum bude využívané technológiou a službami, ktoré sú
z pohľadu maximalizácie úžitku zákazníkov najvýhodnejšie. Zároveň zabezpečujú
nezávislosť podmienok využívania frekvenčného spektra voči prípadným budúcim
zmenám požiadaviek zákazníkov alebo technologických možností zabezpečovania
služieb.
2.2

Rozsah ponúkaných frekvencií

V tomto výberovom konaní sú ponúkané frekvencie z frekvenčného pásma 10 GHz
v rozsahu uvedenom v tabuľke 1.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčné
ho bloku
[MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

3

10168.00 až 10175.00

10518.00 až 10525.00

7

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

6

10186.00 až 10196.00

10539.00 až 10546.00

7

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

9

10210.00 až 10217.00

10560.00 až 10567.00

7

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

12

10231.00 až 10238.00

10581.00 až 10588.00

7

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

15

10252.00 až 10259.00

10602.00 až 10609.00

7

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

18

10273.00 až 10280.00

10623.00 až 10630.00

7

Tabuľka 1: Rozsah ponúkaných frekvencií
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2.3

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách konať
a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
2.3.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“).
Aukcia bude uskutočnená pre všetky ponúkané frekvenčné bloky naraz. Pravidlá
aukcie sú popísané v aukčnom poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy.
2.3.2 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.



Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na šesť frekvenčných blokov. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2.3.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník výberového
konania.
2.3.4 Zrušenie výberového konania
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
výberové konanie bolo vyhlásené. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým
účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia. Ak do
aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania úrad výberové konanie
zruší.
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2.3.5 Organizátor výberového konania

Názov úradu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb

Zástupca:

Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu

Sídlo:

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

IČO:

42355818

DIČ:

2024003729

2.4

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 1: Vývojový diagram priebehu výberového konania

3 Predmet výberového konania
3.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
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usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou lokality
Bratislava, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a lokality Košice, ktoré sú tvorené
okresmi I. až IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)5)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tabuľka
2) ponúkané pre celé územie lokality Hlohovec, čo predstavuje šesť frekvenčných
blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 2: Predmet výberového konania

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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3.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur (slovom „päťstopäťdesiat eur“).
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania za každý frekvenčný blok, s ktorou sa stal
úspešným účastníkom v aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného
účastníka bude určená, ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad
týmto účastníkom, s ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

4 Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na
používanie frekvencií
Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie frekvencií –
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu o pridelení
frekvencií), budú stanovené v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a
povinnosťami v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií vydanom na základe
výsledkov výberového konania.
Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ponúkaných v tomto výberovom konaní
umožnia používať pridelené frekvencie na celom území lokality Hlohovec.
4.1

Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií

Podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách, je držiteľ rozhodnutia
úradu o pridelení frekvencií v predmetnom frekvenčnom pásme povinný pred začatím
používania pridelených frekvencií požiadať úrad o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné
frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení podmienok“) a takéto
rozhodnutie musí byť v prípade uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky
právoplatné.
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
Prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ
individuálneho povolenia v plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
4.2

Rozhodnutie o určení podmienok

Podmienky používania frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz sú uvedené v
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Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 10 v aktuálnom znení.
Tieto podmienky budú premietnuté do rozhodnutí o určení podmienok, prípadne do
ďalších dokumentov vydávaných na základe zákona o elektronických komunikáciách.
Verejná elektronická komunikačná sieť prevádzkovaná vo frekvenčnom pásme 10
GHz musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 4. „Zabezpečenie zhody s technickými
normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby“ Všeobecného povolenia č.
1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických
komunikačných služieb zverejneného vo Vestníku Úradu č. 13/2017.
Každý frekvenčný blok je určený na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb pre koncových užívateľov pripojených k verejnej elektronickej
komunikačnej sieti typu bod – multibod.
V prípade použitia pridelených frekvencií pri prevádzke spoja typu bod – bod,
podlieha individuálnemu povoleniu každý takýto spoj.
Úrad povolí prevádzku spoja typu bod-bod v lokalite Hlohovec iba za podmienky, že
držiteľ individuálneho povolenia už zriadil a prevádzkuje aspoň jednu základňovú
stanicu systému bod-multibod v danej lokalite.
Frekvenčné bloky bude možné spájať na základe žiadosti držiteľa individuálneho
povolenia a následnom odsúhlasení úradom.
V rámci efektívneho využívania frekvenčného spektra, úrad môže v rámci spájania
frekvenčných blokov povoliť aj používanie ochranných frekvenčných úsekov.
Úrad môže povoliť používanie ochranných frekvenčných úsekov aj na základe
vzájomnej dohody medzi držiteľmi individuálnych povolení, ktorí budú mať v lokalite
Hlohovec pridelené susedné frekvenčné bloky.
Na hranici lokality Hlohovec nesmie byť prekročená maximálna hodnota hustoty
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2.
Maximálny povolený výkon zariadenia: 27 dBm.
Základná šírka kanála: 7 MHz.
Duplexný odstup: 350 MHz.
Modulácia: minimálne štvorstavová.
Obmedzenie pre frekvenčný úsek 10 600 MHz - 10 650 MHz podľa
ECC/DEC/(10)01.
a/. Obmedzenie pre základňové stanice:
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -7 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 20º od horizontálnej roviny na hodnotu -6 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -11 dBW
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– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 90º od horizontálnej roviny na hodnotu -13 dBW
b/. Obmedzenie pre účastnícke (terminálové) stanice:
– obmedzenie maximálneho uhla elevácie na hodnotu 20º
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -8 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -18 dBW
(V prípade, že zariadenia typu P-MP využívajú funkciu ATPC, maximálny vysielaný
výkon na porte antény môže byť zvýšený o hodnotu zodpovedajúcu rozsahu ATPC,
nie však viac ako na hodnotu -3 dBW).
Účastnícke stanice je možné prevádzkovať na základe Všeobecného povolenia VPR
– 1/2015.
Za frekvenčné plánovanie v pridelenom bloku frekvencií je zodpovedný držiteľ
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Držiteľ rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania, bude povinný začať používať pridelené frekvencie na povolený
účel najneskôr do 12 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia úradu o
pridelení frekvencií.
Všetky vyššie uvedené technické podmienky budú uvedené ako špecifické technické
podmienky v rozhodnutí o určení podmienok.
4.3

Použité technológie

Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť využívané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré boli sprístupnené alebo uvedené na trh
podľa § 36 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad môže individuálne
stanoviť také technické parametre, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia
a obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití
týchto frekvencií.
4.4

Doba

platnosti

individuálneho povolenia

na

používanie

frekvencií

Individuálne povolenia na používanie frekvencií (Rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií a rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie
používať) vo frekvenčnom pásme 10 GHz, ktoré sú predmetom tohto výberového
konania, budú vydané s platnosťou do 30. septembra 2026 nasledovne:

frekvenčný blok č. 1

od

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
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do

30. septembra 2026

frekvenčný blok č. 2

od

frekvenčný blok č. 3

od

frekvenčný blok č. 4

od

frekvenčný blok č. 5

od

frekvenčný blok č. 6

od

4.5

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
31. decembra 2018

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

Zmena, zrušenie individuálneho povolenia o pridelení frekvencií, alebo
odobratie pridelených frekvencií

Zmena, zrušenie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, alebo odobratie
pridelených frekvencií sú upravené v ustanoveniach § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách.

5 Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní
5.1

Požiadavky na ponuku predloženú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty pre podanie ponuky do výberového
konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť, ktorá vedie
k zmene postavenia účastníka, ktorá by znamenala alebo mohla znamenať
nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť písomne úradu. Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad
považovať za úmysel zmarenia účelu výberového konania.
5.1.1 Peňažná zábezpeka
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej
zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred
uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
Žiadateľ môže vziať späť svoju ponuku pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie
ponuky do výberového konania a peňažná zábezpeka mu bude vrátená.
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Výška peňažnej zábezpeky
Peňažná zábezpeka musí byť zložená vo výške 600 eur na číslo účtu:
SK26 8180 0000 0070 0049 9798
Do správy pre prijímateľa musí žiadateľ uviesť: Peňažná zábezpeka VK 10 GHz
Hlohovec, názov žiadateľa, variabilný symbol je:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: IČO žiadateľa,
• v prípade fyzickej osoby: dátum narodenia žiadateľa.
Účel peňažnej zábezpeky
Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového
konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu aukcie.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak
účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo
priebehu aukcie, a to najmä ak úspešný účastník výberového konania nezaplatí
v stanovenej lehote sumu zodpovedajúcu jednorazovej úhrade za pridelenie
frekvencií alebo ak úspešný účastník výberového konania zoberie svoju žiadosť späť
pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií.
Účastník výberového konania sa stáva úspešným účastníkom vtedy, keď podal
najvyššiu ponúkanú jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii aspoň pre jeden
frekvenčný blok.
Neúspešnému účastníkovi výberového konania bude peňažná zábezpeka bez
zbytočného odkladu vrátená po zastavení konania o jeho žiadosti. Vrátenie peňažnej
zábezpeky sa vykoná bankovým prevodom na účet, z ktorého bola zaplatená.
Ak sa žiadateľ stane úspešným účastníkom v tomto výberovom konaní, od výšky
jednorazovej úhrady, ktorú je povinný zaplatiť, mu bude odrátaná suma ním zloženej
peňažnej zábezpeky.
5.2

Ponuka predložená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií. Vzor ponuky je uvedený v prílohe č.1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti
podľa výzvy na predkladanie ponúk.
5.2.1 Formálne náležitosti ponuky do výberového konania
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povoleniana
používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie individuálneho
povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a jeho
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výška je 6,50 eura (Položka 101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ
povinný preukázať v ponuke do výberového konania.
V prípade právnických osôb musí byť ponuka do výberového konania podpísaná
osobou alebo osobami, ktoré sú v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri oprávnené konať v mene žiadateľa. V prípade právnických
osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je podpísaná osobou, či osobami
k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri, je žiadateľ povinný k ponuke priložiť splnomocnenie s úradne
overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na
podpísanie ponuky.
Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za zhodu
oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do výberového konania je
potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich úradne overené kópie. Ku kópii
ponuky do výberového konania môžu byť priložené obyčajné neoverené kópie
príslušných dokladov. Originál ponuky do výberového konania musí byť zaistený proti
vyňatiu alebo dodatočnému vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie, ktoré
sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom,
obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená
alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ k svojej ponuke do výberového
konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do výberového konania, ktorá tieto informácie
neobsahuje tak, aby túto verziu ponuky do výberového konania mohol úrad použiť
pre účely nazerania do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách účastník výberového konania ďalej k svojej ponuke do výberového
konania pripojí písomné odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného
tajomstva a poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Žiadateľ v prílohe č. 2 k ponuke do výberového konania uvedie totožnosť, telefónne
číslo a e-mailovú adresu maximálne dvoch splnomocnených osôb, ktoré podaním
ponuky do výberového konania splnomocňuje ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii.
Na kontaktných telefónnych číslach musí byť koncové zariadenie schopné
prijať a zobraziť SMS správy.
Ponuka do výberového konania musí byť spracovaná v úradnom (slovenskom)
jazyku. Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania môžu
byť v inom ako úradnom jazyku, ale s úradným prekladom do úradného jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom jazyku,
nie je potrebné prekladať.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole 5.3. Originál ponuky do výberového konania,
ako aj kópia, musia byť úradu doručené spoločne v jednej proti náhodnému otvoreniu
zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedený zreteľný nápis: „NEOTVÁRAŤ –
VÝBEROVÉ KONANIE 10 GHz – lokalita Hlohovec“.
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5.2.2 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky nasledovné
dokumenty:
m) Originál alebo úradné overená kópia výpisu z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný
dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie starší
ako tri mesiace (to neplatí pre fyzickú osobu nepodnikateľa),
n) V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v
obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie
preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky,
o) Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii (Príloha č.
2 výzvy),
p) Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3 výzvy),
q) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1 tejto výzvy
r) Súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné
údaje sú uvedené v ponuke (Príloha č. 4 výzvy).
5.2.3 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty pre podávanie ponúk zmeniť, alebo vziať späť.
Takáto zmena alebo späťvzatie musí byť podpísané osobou alebo osobami
oprávnenými konať v mene žiadateľa, alebo ho zastupovať.
5.3

Lehota pre podanie ponúk do výberového konania

Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená na podateľňu úradu osobne
alebo poštou najneskôr do 11. júna 2018 do 13:30 hod. na adresu: Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box
40, 828 55 Bratislava 24.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od
08:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Ponuka doručená po stanovenom termíne nebude v prípade osobného doručenia
úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.
5.4

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa § 33 ods. 5
zákona o elektronických komunikáciách.
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Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za prítomnosti
členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania obálok
výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do konania nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, alebo ktorému
úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3
zákona o elektronických komunikáciách.
5.5

Posúdenie predložených ponúk

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo
výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového
konania.
Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorí do aukcie postúpili.
Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje
aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len
jeden účastník výberového konania.
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6 Vysvetlivky pojmov a skratiek
Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na
používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom udelenia
individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť cenu a držiteľov individuálnych povolení
na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým aukčným blokom.
Aukčné kolo – v aukčnom kole budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
CEPT – Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ.
Držiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
EU – Európska únia.
Komisia – Európska komisia je jedným z hlavných orgánov Európskej únie, ktorý
zastupuje a obhajuje záujmy únie ako celku. Komisia pripravuje návrhy nových
európskych právnych predpisov a má na starosti implementáciu politík EÚ a
využívanie finančných prostriedkov únie.
Koncový užívateľ - je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje
ďalšie služby.
Kvalifikačná fáza – fáza výberového konania, v ktorej sa posudzuje, či účastníci
výberového konania napĺňajú kvalifikačné požiadavky a podmienky definované v
kapitole 5.1.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník, ktorému sú na základe výberového konania
rozhodnutím úradu pridelené frekvencie.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
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7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom
v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii
Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

V Bratislave, dňa: 18. mája 2018

...................................................................

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.
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Príloha č. 1
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec

Vzor formulára
„Ponuka predložená do výberového konania“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka

do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
10 GHz pre lokalitu Hlohovec, a to na základe výberového konania vyhláseného uverejnením
výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na
používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu
Hlohovec (ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

8 Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:

2

V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:
V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa
Telefón:
E-mail:
Fax:

3

9 Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

Obsah

1.

Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo
zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo
iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným
orgánom štátu, nie starší ako tri mesiace

2.

V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového
konania nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto
oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri, splnomocnenie preukazujúce oprávnenie
podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky

3.

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii (vzor viď príloha č. 2 výzvy)

4.

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (vzor viď príloha
č. 3 výzvy)

5.

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1
výzvy

6.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých
osobné údaje sú uvedené v ponuke (vzor viď príloha č. 4 výzvy)

4

Počet
listov

10 Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo výzve a jej
prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú frekvencie na základe tohto
výberového konania pridelené, akceptujem podmienky, práva, povinnosti, záväzky a ďalšie
obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok a povinností
uvedených vo výzve a tieto podmienky a povinností akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do výberového konania
sú pravdivé a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich originálmi. Som si vedomý, že
úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo predložením neúplných údajov sa môžem
vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Taktiež ďalej prehlasujem, že som zaplatil peňažnú zábezpeku vo výške 600 eur na číslo
účtu SK26 8180 0000 0070 0049 9798 a do správy pre prijímateľa som uviedol: Peňažná
zábezpeka VK 10 GHz – lokalita Hlohovec, názov žiadateľa, pričom ako variabilný symbol
som uviedol:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – IČO účastníka,
• v prípade fyzickej osoby – dátum narodenia účastníka.

V ................................... dňa .........................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 2
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec

Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania a
e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej
aukcii

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec,
Spoločnosť: ………………………………….……………………………...
Sídlo: ………………………………….……………………………………..
IČO: ………………………………….………………………………………
Zástupca: …………………………………...............................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………….
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………........
Miesto podnikania:……………….…………………………………….......
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………...
Identifikačné číslo: ………………………………….……………………...
týmto oprávňuje osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………………………………………………
Adresa: ………………………………….………………………………….
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.……………......................
Telefónne číslo: ………………………………….…………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
a prípadne ďalšiu zastupujúcu osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………..…………………………………….
Adresa: ………………………………….…………………………………..
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.…………….....................
Telefónne číslo: ………………………………….………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………....
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ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania na vydanie individuálnych povolení
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre
lokalitu Hlohovec a uvádza e-mail, na ktorý mu bude doručená výzva, spolu
s prihlasovacími údajmi pre účasť v elektronickej aukcii
E-mail: ……………………………………………………………………....
.

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

V ...................... dňa .........................

...................................................................
Účastník (obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 3
K výzve na predloženie ponúk do výberového konania konania na
pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec

Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
a čestné prehlásenie

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec,
Spoločnosť: ………………………………….…………………………….....
Sídlo: ………………………………….……………………………………....
IČO: ………………………………….………………………………………..
Zástupca: …………………………………................................................
resp. v prípade ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….………………………….....
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………..........
Miesto podnikania:……………….……………………………………........
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Identifikačné číslo: ………………………………….………………………
týmto prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec považujem za kompletnú a záväznú vo vzťahu
ku všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec.

V ...................... dňa .........................
...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 4
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………
týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
IČO: 42 355 818 (ďalej len „úrad“), uvedených v ponuke do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec vyhláseného úradom, na dobu konania
výberového konania, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene
účastníka výberového konania a komunikácia s účastníkom výberového konania
prostredníctvom tejto osoby.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa považuje aj za súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.05.2018.

V ...................... dňa .........................

..................................................................
Dotknutá osoba
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 5
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec

Aukčný poriadok

1

Obsah:

1

Úvod
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1 Úvod
Tento Aukčný poriadok je súčasťou výzvy na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Hlohovec a obsahuje pravidlá
elektronickej aukcie.
1.1

Formát elektronickej aukcie

Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky
v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu
a transparentnosť výberového konania.
1.2

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 3: Vývojový diagram priebehu výberového konania

1.2.1 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.
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Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na všetky frekvenčné bloky. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2 Predmet výberového konania
2.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou
Bratislavy, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a Košíc, ktoré sú tvorené okresmi I. až
IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)6)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tabuľka 3) ponúkané pre celé územie lokality Hlohovec, čo predstavuje šesť
frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4–5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7–8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 – 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 – 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 -17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 3: Predmet výberového konania

2.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur.
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania, s ktorou sa stal úspešným účastníkom v
aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného účastníka bude určená,
ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad týmto účastníkom, s
ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

3 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá
3.1

Všeobecné pravidlá aukcie
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3.1.1 Elektronický aukčný systém
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených a
nezávislých serveroch dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať
prostredníctvom siete Internet s vysokou úrovňou zabezpečenia.
Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci výberového konania, ktorí sa
kvalifikujú do aukčnej fázy. Každému účastníkovi, ktorý sa kvalifikuje do aukčnej fázy
(ďalej len „účastník aukcie“), bude doručená výzva na účasť v aukcii v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke pre účasť v elektronickej aukcii
(Príloha č. 2). Súčasťou výzvy bude priložený dokument vo formáte pdf, ktorý bude
obsahovať unikátny internetový odkaz na prihlásenie sa do aukčnej siene.
Autorizácia vstupu bude overovaná cez SMS kód, ktorý bude účastníkovi aukcie
doručený na kontaktné telefónne číslo osoby oprávnenej ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania uvedené v prílohe č. 2. Ak bude
uvedených viac osôb oprávnených ku komunikácii s úradom, vždy sa overovanie
uskutoční pomocou SMS kódu doručeného na telefónne číslo prvej uvedenej osoby,
ak nebude v ponuke uvedené inak.
Účastník aukcie je zodpovedný za zabezpečenie výzvy na účasť v aukcii a zvoleného
hesla pre prístup, ktoré mu bude doručené realizátorom aukcie, proti zneužitiu, za
zabezpečenie počítača proti škodlivému softvéru a za fyzickú bezpečnosť počítača,
ktorý účastník aukcie používa pre prístup do EAS. V prípade akéhokoľvek porušenia
ochrany prístupových údajov je účastník aukcie povinný čo najskôr informovať úrad.
Pre jedného účastníka aukcie je možný vstup do EAS v rovnakom čase len z jedného
počítača.
EAS umožní účastníkom aukcie podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade
s aukčným poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, bude EAS slúžiť aj na
poskytovanie informácií o priebehu aukcie. EAS bude nastavený tak, aby
minimalizoval riziko neúmyselnej chyby účastníka aukcie.
Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým
pripojením na strane účastníka aukcie, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS.
Účastníci aukcie musia mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle
internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Počítače, ktoré
budú využívané pre prístup do EAS, nesmú byť v priebehu aukcie využívané na
žiadne iné účely, a nesmie na nich byť súbežne používaný žiadny software,
ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS.
V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická
komunikácia v rámci EAS bude šifrovaná.
EAS bude obsahovať systém obojsmerného zasielania správ, ktorý umožní
vzájomné zasielanie správ počas celého priebehu aukcie medzi úradom
a účastníkom aukcie. Tento spôsob komunikácie bude počas priebehu aukcie
primárnym. Správy zaslané prostredníctvom EAS sa považujú za doručené
okamihom ich zaslania.
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EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným
serverom. Pre plynulosť zobrazovania serverového času je dôležité dobré
internetové pripojenie vrátane plynulosti priechodu komunikácie cez prípadné
zabezpečovacie prvky na strane účastníka. Čas na serveri bude rozhodujúcim časom
pre všetky úkony počas priebehu aukcie, akým je čas začiatku, čas zostávajúci
do konca, čas podania ponuky a podobne.
Účastníci aukcie budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a funkcionalitou EAS
počas testovacej aukcie najneskôr 3 dní pred aukciou. O termíne a čase konania
testovacej aukcii budú účastníci aukcie informovaní.
Súčasťou výzvy na účasť v aukcii bude link na používateľský manuál (pravidlá
aukcie), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, vrátane požiadaviek na
softvérové a hardvérové vybavenie na strane účastníka aukcie, inštrukcie
k prihláseniu do EAS, opis rozhrania a formulárov pre podávanie ponúk v priebehu
aukcie, ako aj opis používania EAS. Účastník aukcie je povinný si manuál vo
vlastnom záujme preštudovať.
3.1.2 Minimálne technické požiadavky pre funkčnosť EAS
EAS je prevádzkovaný na internetovom serveri cez zabezpečený protokol https.
Pre správnu funkčnosť EAS musia byť splnené minimálne technické požiadavky:







pripojenie na internet,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre
šifrovanie komunikácie so serverom,
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov (verzia 9 a
vyššie).

3.1.3 Informovanie účastníkov
Úrad poskytne potrebné informácie účastníkom výberového konania pred aukciou,
v priebehu aukcie a výsledky aukcie oznámi po ukončení a vyhodnotení aukcie.
Informácie, ktoré budú účastníkom aukcie poskytované sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v priebehu aukcie sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
3.1.4 Monitorovanie aukcie
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS.
Informácie o priebehu aukcie nebudú počas aukcie zverejňované. Informácie
o priebehu aukcie budú využité len vo výnimočných prípadoch, a to hlavne v prípade
riešenia sporov ohľadom priebehu aukcie.
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3.1.5 Mimoriadne udalosti
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledovné rozhodnutie:
k) odložiť aukciu,
l) ukončiť aukciu predčasne,
m) pozastaviť aukciu,
n) spätne zrušiť výsledky aukcie,
o) odložiť poskytnutie informácií účastníkom.
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior,
napr. prírodné katastrofy,
demonštrácie, štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane
dodávateľa EAS, ktoré môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné
dodržať aukčný poriadok, vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné
výpadky internetového pripojenia, alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by
mohli narušiť, alebo by mohli mať významný dopad na priebeh a výsledky aukcie.
Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu
o vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie.
Účastníci aukcie sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by
mohla narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí
sa kvalifikujú do aukcie.
3.1.6 Zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie
účastníka aukcie, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá peňažná
zábezpeka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.1.7 Kolúzne správanie
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania
od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy
koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými
subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo
prostredníctvom tretieho subjektu.
Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách,
o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii
predkladania ponúk v aukcii.
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Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania,
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona
o elektronických komunikáciách prepadá peňažná zábezpeka zložená účastníkom
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.2

Pravidlá aukcie

3.2.1 Vymedzenie termínov a lehôt aukcie
Najneskôr 24 hodín pred začiatkom aukcie bude účastníkom aukcie oznámený
dátum a čas jej začiatku. Následne bude účastníkom aukcie doručená na svoju
mailovú adresu výzva na účasť v elektronickej aukcii. Od momentu prijatia tejto výzvy
sa môže každý účastník aukcie kedykoľvek do EAS prihlásiť a následne odhlásiť.
Aukcia bude nastavená na dobu trvania 60 minút s možnosťou časových predĺžení
maximálne po dobu 360 minút, čo je čas definitívneho konca aukcie.
Doba časového predĺženia aukcie je stanovená na 5 minút.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Časové predĺženie
nenastane, ak bude čas do definitívneho konca aukcie kratší, ako je doba časového
predĺženia.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu ponúkanej jednorazovej úhrady spĺňajúcej požiadavky prijatia (3.2.3).
Od času zaevidovania tejto skutočnosti bude aukcia predĺžená o 5 minút. Ak
v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov opäť k zaevidovaniu
vyššej ponúkanej jednorazovej úhrady v niektorej z frekvenčných blokov, opäť sa
aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o dobu časového predĺženia.
Ak počas doby časového predĺženia nedôjde u žiadneho z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu novej ponúkanej jednorazovej úhrady, aukcia bude automaticky
ukončená.
Účastníkom aukcie bude do 2 hodín od skončenia aukcie oznámené poradie
na ktorom sa umiestnili a do 24 hodín im budú oznámené výsledky aukcie. Táto doba
môže byť v odôvodnených prípadoch dlhšia, o čom budú všetci účastníci
informovaní.
Konanie aukcie bude naplánované na pracovný deň so začiatkom o 9:00 hodine.
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3.2.2 Informovanie účastníkov aukcie
Úrad prostredníctvom EAS poskytne v priebehu aukcie každému účastníkovi aukcie
nasledujúce informácie:
i) Zostávajúci čas do konca elektronickej aukcie,
j) Aktuálne úspešné ponúkané jednorazové úhrady,
k) Posledná ponuka jednorazovej úhrady ponúknutá účastníkom aukcie,
l) Informácie o akceptovaní ponúkanej výšky jednorazovej úhrady.
3.2.3 Pravidlá predkladania ponúk v aukcii a ukončenie aukcie
Najnižšie podanie pre frekvenčný blok v aukcii vyhlasuje úrad.
Každý účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť vo výberovom konaní, má právo
zúčastniť sa aukcie a navyšovať ponúkané výšky jednorazových úhrad na
ktorýkoľvek frekvenčný blok a úspešným účastníkom sa môže stať v ktoromkoľvek
frekvenčnom bloku, ktorý je predmetom tohto výberového konania.
V jednom kroku, môže účastník aukcie podať ponuku na ľubovoľný počet
frekvenčných blokov.
Novú ponúkanú výšku jednorazovej úhrady môže účastník aukcie podať len vtedy, ak
jej hodnota prevýši aktuálne najvyššiu ponúkanú výšku jednorazovej úhrady pre daný
frekvenčný blok, splní limit vymedzený minimálnym a maximálnym krokom.
Navýšenie jednorazovej úhrady v aukcii pre každý frekvenčný blok je vymedzené
minimálnym a maximálnym krokom. Nie je možné podať dve rovnaké ponúkané
jednorazové úhrady pre jeden frekvenčný blok.
Každý účastník aukcie, ktorý nezadá výšku ponúkanej jednorazovej úhrady
na hodnotu minimálne najnižšieho podania sa stáva neúspešným účastníkom
výberového konania.
Minimálny krok je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota minimálneho kroku je stanovená vo výške 50 eur a je
uplatnená od predchádzajúcej ponuky príslušného účastníka elektronickej aukcie.
Maximálny krok je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorazovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota maximálneho kroku je stanovená vo výške 999 eur a vzťahuje
sa k aktuálne najvyššej ponúkanej výške jednorazovej úhrady ponúknutej v
elektronickej aukcii pre daná frekvenčný blok.
Úspešným účastníkom aukcie sa stáva ten účastník aukcie, ktorého ponúkaná výška
jednorazovej úhrady bola v danom frekvenčnom bloku zaevidovaná ako posledná
najvyššia.

10

3.2.4 Ukončenie aukcie
Aukcia je ukončená uplynutím doby aukcie alebo rozhodnutím úradu o jej
predčasnom ukončení.
Uplynutie doby aukcie nastane:
 ak v čase stanovenom pre ukončenie aukcie, nenastane časové predĺženie, t.j.
nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová úhrada od žiadneho účastníka
aukcie,
 ak v čase predĺženia aukcie nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová
úhrada od žiadneho účastníka aukcie,
 ak bol dosiahnutý dátum a čas definitívneho konca aukcie.
3.3

Záverečné ustanovenie

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu aukcie po nadobudnutí
právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tohto
výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti.
Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3.4

Vysvetlivky pojmov a skratiek

Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom
udelenia individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť výšku jednorazovej úhrady a držiteľov
individuálnych povolení na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým
frekvenčným blokom. V aukcii budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
Definitívny koniec aukcie – dátum a čas, v ktorom sa aukcia definitívne ukončí, bez
ohľadu na aktivitu účastníkov aukcie.
Doba časového predĺženia – je časový úsek 5 minút.
Časové predĺženie – nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Napr., čas do skončenia
aukcie bude 4:59 (mm:ss) a bude prijatá nová ponúkaná výška jednorazovej úhrady.
Výsledný čas do skončenia aukcie bude 5:00 (mm:ss).
EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť
účastníkov v aukcii.
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Maximálny krok – maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník
jednorázovo zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Minimálny krok – minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Neúspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý nepodal najvyššiu
ponúkanú výšku jednorazovej úhrady v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný
blok; Neúspešný účastník výberového konania.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Účastník aukcie – účastník výberového konania, ktorý sa kvalifikoval do aukčnej
fázy.
Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý podal najvyššiu ponúkanú
jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný blok.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za frekvenčný blok stanovený vo výzve
na predkladanie ponúk do výberového konania.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania;
účastník.
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1 Úvod
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad“)
ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6
ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a), § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 351/2011 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o elektronických komunikáciách“) zverejňuje podľa § 33 ods. 1, 2 a 4 zákona o
elektronických komunikáciách výzvu na predloženie ponúk
do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10150 –
10650 MHz (ďalej len „10 GHz“) formou elektronickej aukcie (ďalej len
„výberové konanie“).

2 Všeobecné ustanovenia
2.1

Účel použitia frekvencií

Frekvencie z pásma 10 GHz sú určené na zriadenie a prevádzkovanie verejnej
bezdrôtovej prístupovej elektronickej komunikačnej siete za účelom poskytovania
elektronických komunikačných služieb koncovým užívateľom.
Účelom výberového konania je umožnenie efektívneho využitia frekvencií
vyhradených pre poskytovanie služieb elektronických komunikácií v súlade
s efektívnym naplnením nasledujúcich cieľov:



podpora hospodárskej súťaže,
využívanie frekvenčného spektra.

2.1.1 Podpora hospodárskej súťaže
V súlade s článkom 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES medzi
primárne úlohy regulátora patria podpora záujmov občanov (užívateľov) v oblasti
poskytovania elektronických komunikačných služieb a podpora hospodárskej súťaže.
Zefektívnenie hospodárskej súťaže na trhu elektronických komunikačných služieb sa
u koncových zákazníkov prejaví kombináciou konkurenčných cien, kvality
širokopásmových služieb a dostatočného pokrytia.
Vzhľadom na existujúci stav hospodárskej súťaže na vnútornom trhu s elektronickými
komunikačnými službami, úrad pri špecifikovaní podmienok tohto výberového
konania postupoval tak, aby podmienky výberového konania viedli k podpore
hospodárskej súťaže v súlade s rozhodnutím č. 243/2012/EU a efektívnemu,
ekonomicky nenáročnému prideleniu frekvenčného spektra.
2.1.2 Efektívne využívanie frekvenčného spektra
Medzi primárne úlohy regulátora patrí tiež efektívna správa frekvenčného spektra.
Prístup k frekvenčnému spektru je kľúčovým vstupom poskytovania elektronických
komunikačných služieb. Frekvenčné spektrum je obmedzeným zdrojom a jeho
efektívne využívanie je predpokladom pre zabezpečenie spoločenského úžitku
z elektronických komunikačných služieb.
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Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra je potrebné
rešpektovať princípy technologickej neutrality a neutrality služieb. Tieto princípy
zaručujú, že frekvenčné spektrum bude využívané technológiou a službami, ktoré sú
z pohľadu maximalizácie úžitku zákazníkov najvýhodnejšie. Zároveň zabezpečujú
nezávislosť podmienok využívania frekvenčného spektra voči prípadným budúcim
zmenám požiadaviek zákazníkov alebo technologických možností zabezpečovania
služieb.
2.2

Rozsah ponúkaných frekvencií

V tomto výberovom konaní sú ponúkané frekvencie z frekvenčného pásma 10 GHz
v rozsahu uvedenom v tabuľke 1.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčné
ho bloku
[MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

3

10168.00 až 10175.00

10518.00 až 10525.00

7

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

6

10186.00 až 10196.00

10539.00 až 10546.00

7

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

9

10210.00 až 10217.00

10560.00 až 10567.00

7

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

12

10231.00 až 10238.00

10581.00 až 10588.00

7

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

15

10252.00 až 10259.00

10602.00 až 10609.00

7

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Ochranný
frekvenčný
úsek

18

10273.00 až 10280.00

10623.00 až 10630.00

7

Tabuľka 1: Rozsah ponúkaných frekvencií
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2.3

Základné princípy výberového konania

Úrad je povinný v súlade s § 11 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách konať
a všetky svoje rozhodnutia vydávať v súlade s princípmi efektívnosti, objektívnosti,
transparentnosti, nediskriminácie, primeranosti a odôvodnenosti.
2.3.1 Forma výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční formou elektronickej aukcie (ďalej len „aukcia“).
Aukcia bude uskutočnená pre všetky ponúkané frekvenčné bloky naraz. Pravidlá
aukcie sú popísané v aukčnom poriadku, ktorý je uvedený v prílohe č. 5 tejto výzvy.
2.3.2 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.



Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na šesť frekvenčných blokov. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2.3.3 Náklady účasti vo výberovom konaní
Všetky náklady spojené s účasťou vo výberovom konaní znáša účastník výberového
konania.
2.3.4 Zrušenie výberového konania
Úrad môže zrušiť výberové konanie, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých
výberové konanie bolo vyhlásené. Úrad je povinný bezodkladne oznámiť všetkým
účastníkom zrušenie výberového konania s uvedením dôvodu zrušenia. Ak do
aukcie postúpi len jeden účastník výberového konania úrad výberové konanie
zruší.
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2.3.5 Organizátor výberového konania

Názov úradu:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb

Zástupca:

Ing. Vladimír Kešjar, predseda úradu

Sídlo:

Továrenská 7, P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24.

IČO:

42355818

DIČ:

2024003729

2.4

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 1: Vývojový diagram priebehu výberového konania

3 Predmet výberového konania
3.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
7

usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou lokality
Bratislava, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a lokality Košice, ktoré sú tvorené
okresmi I. až IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)7)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Tabuľka
2) ponúkané pre celé územie lokality Malacky, čo predstavuje šesť frekvenčných
blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4-5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7-8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 - 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 - 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 - 17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 2: Predmet výberového konania

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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3.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur (slovom „päťstopäťdesiat eur“).
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania za každý frekvenčný blok, s ktorou sa stal
úspešným účastníkom v aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného
účastníka bude určená, ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad
týmto účastníkom, s ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

4 Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na
používanie frekvencií
Podmienky spojené s vydaním individuálneho povolenia na používanie frekvencií –
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií (ďalej len „rozhodnutie úradu o pridelení
frekvencií), budú stanovené v súlade s ďalej uvedenými podmienkami a
povinnosťami v rozhodnutí úradu o pridelení frekvencií vydanom na základe
výsledkov výberového konania.
Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií ponúkaných v tomto výberovom konaní
umožnia používať pridelené frekvencie na celom území lokality Malacky.
4.1

Rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií

Podľa § 33 ods. 14 zákona o elektronických komunikáciách, je držiteľ rozhodnutia
úradu o pridelení frekvencií v predmetnom frekvenčnom pásme povinný pred začatím
používania pridelených frekvencií požiadať úrad o vydanie individuálneho povolenia
na používanie frekvencií – rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné
frekvencie používať (ďalej len „rozhodnutie o určení podmienok“) a takéto
rozhodnutie musí byť v prípade uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky
právoplatné.
Prevod práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
Prenájom práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je možný za podmienky, že nie je
daná prekážka podľa § 32 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách.
V prípade prenájmu práv vyplývajúcich z pridelenia frekvencií je držiteľ
individuálneho povolenia v plnom rozsahu zodpovedný za plnenie všetkých
povinností vyplývajúcich z rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
4.2

Rozhodnutie o určení podmienok

Podmienky používania frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz sú uvedené v
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Prílohe k plánu využívania frekvenčného spektra č. FP/FS – 10 v aktuálnom znení.
Tieto podmienky budú premietnuté do rozhodnutí o určení podmienok, prípadne do
ďalších dokumentov vydávaných na základe zákona o elektronických komunikáciách.
Verejná elektronická komunikačná sieť prevádzkovaná vo frekvenčnom pásme 10
GHz musí spĺňať podmienky uvedené v čl. 4. „Zabezpečenie zhody s technickými
normami a technickými špecifikáciami pre siete a služby“ Všeobecného povolenia č.
1/2014 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí alebo elektronických
komunikačných služieb zverejneného vo Vestníku Úradu č. 13/2017.
Každý frekvenčný blok je určený na poskytovanie verejných elektronických
komunikačných služieb pre koncových užívateľov pripojených k verejnej elektronickej
komunikačnej sieti typu bod – multibod.
V prípade použitia pridelených frekvencií pri prevádzke spoja typu bod – bod,
podlieha individuálnemu povoleniu každý takýto spoj.
Úrad povolí prevádzku spoja typu bod-bod v lokalite Malacky iba za podmienky, že
držiteľ individuálneho povolenia už zriadil a prevádzkuje aspoň jednu základňovú
stanicu systému bod-multibod v danej lokalite.
Frekvenčné bloky bude možné spájať na základe žiadosti držiteľa individuálneho
povolenia a následnom odsúhlasení úradom.
V rámci efektívneho využívania frekvenčného spektra, úrad môže v rámci spájania
frekvenčných blokov povoliť aj používanie ochranných frekvenčných úsekov.
Úrad môže povoliť používanie ochranných frekvenčných úsekov aj na základe
vzájomnej dohody medzi držiteľmi individuálnych povolení, ktorí budú mať v lokalite
Malacky pridelené susedné frekvenčné bloky.
Na hranici lokality Malacky nesmie byť prekročená maximálna hodnota hustoty
výkonového toku PFD = -122 dBW/MHz/m2.
Maximálny povolený výkon zariadenia: 27 dBm.
Základná šírka kanála: 7 MHz.
Duplexný odstup: 350 MHz.
Modulácia: minimálne štvorstavová.
Obmedzenie pre frekvenčný úsek 10 600 MHz - 10 650 MHz podľa
ECC/DEC/(10)01.
a/. Obmedzenie pre základňové stanice:
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -7 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 20º od horizontálnej roviny na hodnotu -6 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -11 dBW
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– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 90º od horizontálnej roviny na hodnotu -13 dBW
b/. Obmedzenie pre účastnícke (terminálové) stanice:
– obmedzenie maximálneho uhla elevácie na hodnotu 20º
– obmedzenie maximálneho vysielaného výkonu na porte antény na hodnotu -8 dBW
– obmedzenie maximálneho e.i.r.p. vyžarovaného mimo smeru hlavného vyžarovania
nad 45º od horizontálnej roviny na hodnotu -18 dBW
(V prípade, že zariadenia typu P-MP využívajú funkciu ATPC, maximálny vysielaný
výkon na porte antény môže byť zvýšený o hodnotu zodpovedajúcu rozsahu ATPC,
nie však viac ako na hodnotu -3 dBW).
Účastnícke stanice je možné prevádzkovať na základe Všeobecného povolenia VPR
– 1/2015.
Za frekvenčné plánovanie v pridelenom bloku frekvencií je zodpovedný držiteľ
rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií.
Držiteľ rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania, bude povinný začať používať pridelené frekvencie na povolený
účel najneskôr do 12 mesiacov od dátumu právoplatnosti rozhodnutia úradu o
pridelení frekvencií.
Všetky vyššie uvedené technické podmienky budú uvedené ako špecifické technické
podmienky v rozhodnutí o určení podmienok.
4.3

Použité technológie

Frekvencie pridelené v tomto výberovom konaní môžu byť využívané len
prostredníctvom rádiových zariadení, ktoré boli sprístupnené alebo uvedené na trh
podľa § 36 ods. 1 zákona o elektronických komunikáciách. Úrad môže individuálne
stanoviť také technické parametre, ktoré zabezpečia zamedzenie škodlivého rušenia
a obmedzenie vystavenia verejnosti účinkom elektromagnetického poľa pri použití
týchto frekvencií.
4.4

Doba

platnosti

individuálneho povolenia

na

používanie

frekvencií

Individuálne povolenia na používanie frekvencií (Rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií a rozhodnutia o určení podmienok, za ktorých je možné frekvencie
používať) vo frekvenčnom pásme 10 GHz, ktoré sú predmetom tohto výberového
konania, budú vydané s platnosťou do 30. septembra 2026 nasledovne:

frekvenčný blok č. 1

od

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
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do

30. septembra 2026

frekvenčný blok č. 2

od

frekvenčný blok č. 3

od

frekvenčný blok č. 4

od

frekvenčný blok č. 5

od

frekvenčný blok č. 6

od

4.5

od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
od nadobudnutia
právoplatnosti
rozhodnutia
31. decembra 2018

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

do

30. septembra 2026

Zmena, zrušenie individuálneho povolenia o pridelení frekvencií, alebo
odobratie pridelených frekvencií

Zmena, zrušenie rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií, alebo odobratie
pridelených frekvencií sú upravené v ustanoveniach § 34 ods. 2 a ods. 3 zákona
o elektronických komunikáciách.

5 Pravidlá a podmienky účasti vo výberovom konaní
5.1

Požiadavky na ponuku predloženú do výberového konania

Všetky požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
musia byť splnené v okamihu uplynutia lehoty pre podanie ponuky do výberového
konania. Ak nastane v priebehu tohto výberového konania skutočnosť, ktorá vedie
k zmene postavenia účastníka, ktorá by znamenala alebo mohla znamenať
nesplnenie podmienok podľa tejto výzvy, je dotknutý účastník povinný bezodkladne
oznámiť túto skutočnosť písomne úradu. Neoznámenie takejto skutočnosti bude úrad
považovať za úmysel zmarenia účelu výberového konania.
5.1.1 Peňažná zábezpeka
Neoddeliteľnou súčasťou ponuky do výberového konania je zloženie peňažnej
zábezpeky. Peňažná zábezpeka musí byť na uvedenom účte pripísaná pred
uplynutím lehoty určenej pre predloženie ponuky do výberového konania.
Žiadateľ môže vziať späť svoju ponuku pred uplynutím lehoty určenej pre predloženie
ponuky do výberového konania a peňažná zábezpeka mu bude vrátená.
Výška peňažnej zábezpeky
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Peňažná zábezpeka musí byť zložená vo výške 600 eur na číslo účtu:
SK26 8180 0000 0070 0049 9798
Do správy pre prijímateľa musí žiadateľ uviesť: Peňažná zábezpeka VK 10 GHz
Malacky, názov žiadateľa, variabilný symbol je:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa: IČO žiadateľa,
• v prípade fyzickej osoby: dátum narodenia žiadateľa.
Účel peňažnej zábezpeky
Účelom peňažnej zábezpeky je zamedzenie takému konaniu účastníka výberového
konania, ktoré by viedlo k zmareniu účelu alebo priebehu aukcie.
Peňažná zábezpeka zložená účastníkom výberového konania prepadá štátu, ak
účastník výberového konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu alebo
priebehu aukcie, a to najmä ak úspešný účastník výberového konania nezaplatí
v stanovenej lehote sumu zodpovedajúcu jednorazovej úhrade za pridelenie
frekvencií alebo ak úspešný účastník výberového konania zoberie svoju žiadosť späť
pred vydaním rozhodnutia o pridelení frekvencií.
Účastník výberového konania sa stáva úspešným účastníkom vtedy, keď podal
najvyššiu ponúkanú jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii aspoň pre jeden
frekvenčný blok.
Neúspešnému účastníkovi výberového konania bude peňažná zábezpeka bez
zbytočného odkladu vrátená po zastavení konania o jeho žiadosti. Vrátenie peňažnej
zábezpeky sa vykoná bankovým prevodom na účet, z ktorého bola zaplatená.
Ak sa žiadateľ stane úspešným účastníkom v tomto výberovom konaní, od výšky
jednorazovej úhrady, ktorú je povinný zaplatiť, mu bude odrátaná suma ním zloženej
peňažnej zábezpeky.
5.2

Ponuka predložená do výberového konania

Ponuka predložená do tohto výberového konania sa považuje za žiadosť o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení
frekvencií. Vzor ponuky je uvedený v prílohe č.1.
Ponuky predložené do tohto výberového konania musia obsahovať všetky náležitosti
podľa výzvy na predkladanie ponúk.
5.2.1 Formálne náležitosti ponuky do výberového konania
Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie individuálneho povoleniana
používanie frekvencií podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov je podmienkou konania o žiadosti o vydanie individuálneho
povolenia na používanie frekvencií – rozhodnutia úradu o pridelení frekvencií a jeho
výška je 6,50 eura (Položka 101 písm. a)). Uhradenie správneho poplatku je žiadateľ
povinný preukázať v ponuke do výberového konania.
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V prípade právnických osôb musí byť ponuka do výberového konania podpísaná
osobou alebo osobami, ktoré sú v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri oprávnené konať v mene žiadateľa. V prípade právnických
osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je podpísaná osobou, či osobami
k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri, je žiadateľ povinný k ponuke priložiť splnomocnenie s úradne
overeným podpisom, preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na
podpísanie ponuky.
Ponuky do výberového konania sa podávajú v písomnom vyhotovení v dvoch
rovnopisoch, z ktorých jeden je označený ako originál a druhý ako kópia. Za zhodu
oboch vyhotovení zodpovedá žiadateľ. K originálu ponuky do výberového konania je
potrebné priložiť originály dokladov, prípadne ich úradne overené kópie. Ku kópii
ponuky do výberového konania môžu byť priložené obyčajné neoverené kópie
príslušných dokladov. Originál ponuky do výberového konania musí byť zaistený proti
vyňatiu alebo dodatočnému vloženiu listov.
Pokiaľ sú súčasťou ponuky do výberového konania alebo jej príloh informácie, ktoré
sú utajovanou skutočnosťou, bankovým tajomstvom, daňovým tajomstvom,
obchodným tajomstvom alebo by sa ich sprístupnením porušila zákonom uložená
alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti, pripojí žiadateľ k svojej ponuke do výberového
konania tiež ďalšiu kópiu ponuky do výberového konania, ktorá tieto informácie
neobsahuje tak, aby túto verziu ponuky do výberového konania mohol úrad použiť
pre účely nazerania do spisu podľa § 23 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Podľa § 9 ods. 2 zákona o elektronických
komunikáciách účastník výberového konania ďalej k svojej ponuke do výberového
konania pripojí písomné odôvodnenie označenia informácií za predmet obchodného
tajomstva a poskytne také znenie informácií, ktoré neobsahuje obchodné tajomstvo.
Žiadateľ v prílohe č. 2 k ponuke do výberového konania uvedie totožnosť, telefónne
číslo a e-mailovú adresu maximálne dvoch splnomocnených osôb, ktoré podaním
ponuky do výberového konania splnomocňuje ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii.
Na kontaktných telefónnych číslach musí byť koncové zariadenie schopné
prijať a zobraziť SMS správy.
Ponuka do výberového konania musí byť spracovaná v úradnom (slovenskom)
jazyku. Doklady a iné dokumenty priložené k ponuke do výberového konania môžu
byť v inom ako úradnom jazyku, ale s úradným prekladom do úradného jazyka.
Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania, ktoré sú v českom jazyku,
nie je potrebné prekladať.
Ponuku do výberového konania je potrebné doručiť na adresu úradu, a to pred
uplynutím lehoty uvedenej v kapitole 5.3. Originál ponuky do výberového konania,
ako aj kópia, musia byť úradu doručené spoločne v jednej proti náhodnému otvoreniu
zabezpečenej obálke, na ktorej je uvedený zreteľný nápis: „NEOTVÁRAŤ –
VÝBEROVÉ KONANIE 10 GHz – lokalita Malacky“.
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5.2.2 Povinné prílohy ponuky do výberového konania
K ponuke do výberového konania je účastník povinný priložiť všetky nasledovné
dokumenty:
s) Originál alebo úradné overená kópia výpisu z obchodného registra alebo zo
živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo iný obdobný
dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným orgánom štátu, nie starší
ako tri mesiace (to neplatí pre fyzickú osobu nepodnikateľa),
t) V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového konania nie je
podpísaná osobou, či osobami k tomuto oprávnenými v súlade so zápisom v
obchodnom registri alebo inom obdobnom registri, splnomocnenie
preukazujúce oprávnenie podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky,
u) Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailovú adresu určenú pre účasť v elektronickej aukcii (Príloha č.
2 výzvy),
v) Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (Príloha č. 3 výzvy),
w) Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1 tejto výzvy
x) Súhlas so spracovaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých osobné
údaje sú uvedené v ponuke (Príloha č. 4 výzvy).
5.2.3 Viazanosť ponuky do výberového konania
Žiadateľ je oprávnený svoju ponuku predloženú do tohto výberového konania
kedykoľvek pred uplynutím lehoty pre podávanie ponúk zmeniť, alebo vziať späť.
Takáto zmena alebo späťvzatie musí byť podpísané osobou alebo osobami
oprávnenými konať v mene žiadateľa, alebo ho zastupovať.
5.3

Lehota pre podanie ponúk do výberového konania

Ponuka do tohto výberového konania musí byť doručená na podateľňu úradu osobne
alebo poštou najneskôr do 11. júna 2018 do 13:30 hod. na adresu: Úrad pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, P. O. Box
40, 828 55 Bratislava 24.
Podateľňa úradu je otvorená v pracovné dni, a to od pondelka do štvrtka v čase od
08:00 do 11:30 hod. a od 12:15 do 15:00 hod. a v piatok v čase od 08:00 do 11:30
hod. a od 12:15 do 13:30 hod.
Ponuka doručená po stanovenom termíne nebude v prípade osobného doručenia
úradom prevzatá a v prípade doručenia poštou bude žiadateľovi vrátená neotvorená.
V prípade, ak žiadateľ doručuje ponuku poštou, je rozhodujúci dátum a čas
doručenia ponuky úradu.
5.4

Otváranie obálok s ponukami do výberového konania

Na posúdenie predložených ponúk úrad zriadi výberovú komisiu podľa § 33 ods. 5
zákona o elektronických komunikáciách.
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Otváranie obálok s ponukami je neverejné a uskutoční sa výlučne za prítomnosti
členov a tajomníka výberovej komisie. O priebehu procesu otvárania obálok
výberová komisia vyhotoví zápisnicu.
Výberová komisia vylúči z výberového konania účastníka výberového konania,
ktorého ponuka do konania nespĺňa požiadavky uvedené vo výzve, alebo ktorému
úrad individuálne povolenie v posledných troch rokoch zrušil podľa § 34 ods. 3
zákona o elektronických komunikáciách.
5.5

Posúdenie predložených ponúk

Výberová komisia vyhodnotí, či predložené ponuky spĺňajú požiadavky uvedené vo
výzve na predkladanie ponúk. Ak predložená ponuka nespĺňa požiadavky uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, komisia takého účastníka vylúči z výberového
konania.
Úrad pozve do aukcie tých účastníkov výberového konania, ktorí do aukcie postúpili.
Úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania, ktorý svojím konaním porušuje
aukčný poriadok podľa zákona o elektronických komunikáciách.
Úrad zruší výberové konanie formou elektronickej aukcie, ak do aukcie postúpi len
jeden účastník výberového konania.
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6 Vysvetlivky pojmov a skratiek
Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na
používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom udelenia
individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť cenu a držiteľov individuálnych povolení
na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým aukčným blokom.
Aukčné kolo – v aukčnom kole budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
CEPT – Európska konferencia poštových a telekomunikačných správ.
Držiteľ individuálneho povolenia – držiteľ individuálneho povolenia na používanie
frekvencií.
EU – Európska únia.
Komisia – Európska komisia je jedným z hlavných orgánov Európskej únie, ktorý
zastupuje a obhajuje záujmy únie ako celku. Komisia pripravuje návrhy nových
európskych právnych predpisov a má na starosti implementáciu politík EÚ a
využívanie finančných prostriedkov únie.
Koncový užívateľ - je osoba, ktorá používa verejnú službu alebo požaduje jej
poskytovanie a túto službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje
ďalšie služby.
Kvalifikačná fáza – fáza výberového konania, v ktorej sa posudzuje, či účastníci
výberového konania napĺňajú kvalifikačné požiadavky a podmienky definované v
kapitole 5.1.
Ponuka do výberového konania – ponuka predložená do výberového konania.
Ponuka predložená do výberového konania je zároveň žiadosťou o vydanie
individuálneho povolenia na používanie frekvencií.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník, ktorému sú na základe výberového konania
rozhodnutím úradu pridelené frekvencie.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; účastník.
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7 Zoznam príloh
Príloha č. 1 – Vzor formulára „Ponuka predložená do výberového konania“
Príloha č. 2 – Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii s úradom
v priebehu výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii
Príloha č. 3 – Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
Príloha č. 4 – Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov
Príloha č. 5 – Aukčný poriadok

V Bratislave, dňa: 18. mája 2018

...................................................................

Ing. Vladimír Kešjar
predseda úradu v.r.
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Príloha č. 1
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky

Vzor formulára
„Ponuka predložená do výberového konania“

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
so sídlom: Továrenská 7, Bratislava
poštová adresa: P. O. Box 40, 828 55 Bratislava 24

Ponuka

do výberového konania na pridelenie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky
Žiadam o vydanie individuálneho povolenia na používanie frekvencií z frekvenčného pásma
10 GHz pre lokalitu Malacky, a to na základe výberového konania vyhláseného uverejnením
výzvy na predkladanie ponúk do výberového konania na vydanie individuálnych povolení na
používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu
Malacky (ďalej len „výzva“).
Pojmy definované v tejto ponuke predloženej na základe výzvy majú rovnaký významový
obsah ako pojmy definované, alebo uvedené vo výzve.

8 Identifikačné údaje účastníka
V prípade, že je účastník právnickou osobou:
1.1 Obchodné meno účastníka

1.2 Formálne údaje účastníka
Sídlo:

Poštová adresa (ak je iná ako sídlo):

Právna forma:
Identifikačné číslo:
Telefón:
E-mail:
Fax:

2

V prípade, že je účastník fyzickou osobou:
1.1 Meno účastníka (Titul, meno a priezvisko)

1.2 Formálne údaje účastníka
Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:
Telefón:
E-mail:
Fax:
V prípade, že je účastník fyzickou osobou - podnikateľom:
1.1 Obchodné meno

1.2 Formálne údaje účastníka
Miesto podnikania:

Poštová adresa (ak je iná ako miesto podnikania):

Identifikačné číslo (ak bolo pridelené):
Titul, meno a priezvisko fyzickej osoby - podnikateľa
Telefón:
E-mail:
Fax:
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9 Dokumenty priložené k ponuke do výberového konania
Číslo
prílohy k
ponuke

Obsah

1.

Originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra alebo
zo živnostenského registra alebo iného obdobného registra alebo
iný obdobný dokument registrácie žiadateľa vydaný príslušným
orgánom štátu, nie starší ako tri mesiace

2.

V prípade právnických osôb, ktorých ponuka do výberového
konania nie je podpísaná osobou, či osobami k tomuto
oprávnenými v súlade so zápisom v obchodnom registri alebo
inom obdobnom registri, splnomocnenie preukazujúce oprávnenie
podpísaných fyzických osôb na podpísanie ponuky

3.

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu
výberového konania a e-mailová adresa určená pre účasť
v elektronickej aukcii (vzor viď príloha č. 2 výzvy)

4.

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky (vzor viď príloha
č. 3 výzvy)

5.

Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v zmysle bodu 5.2.1
výzvy

6.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov všetkých osôb, ktorých
osobné údaje sú uvedené v ponuke (vzor viď príloha č. 4 výzvy)
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Počet
listov

10 Prehlásenie účastníka
Týmto prehlasujem, že som sa oboznámil s povinnosťami stanovenými vo výzve a jej
prílohách, že som ich zneniu porozumel a v prípade, ak mi budú frekvencie na základe tohto
výberového konania pridelené, akceptujem podmienky, práva, povinnosti, záväzky a ďalšie
obmedzenia vzťahujúce sa k frekvenciám, ktoré sú predmetom tohto výberového konania.
Taktiež ďalej prehlasujem, že túto ponuku predkladám s vedomím podmienok a povinností
uvedených vo výzve a tieto podmienky a povinností akceptujem.
Taktiež ďalej prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto ponuke do výberového konania
sú pravdivé a predložené kópie dokumentov sú v zhode s ich originálmi. Som si vedomý, že
úmyselným uvedením nepravdivých údajov alebo predložením neúplných údajov sa môžem
vystaviť trestnoprávnej zodpovednosti.
Taktiež ďalej prehlasujem, že som zaplatil peňažnú zábezpeku vo výške 600 eur na číslo
účtu SK26 8180 0000 0070 0049 9798 a do správy pre prijímateľa som uviedol: Peňažná
zábezpeka VK 10 GHz – lokalita Malacky, názov žiadateľa, pričom ako variabilný symbol
som uviedol:
• v prípade právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa – IČO účastníka,
• v prípade fyzickej osoby – dátum narodenia účastníka.

V ................................... dňa .........................

...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 2
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky

Vzor splnomocnenia oprávňujúceho ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania a
e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej
aukcii

Splnomocnenie oprávňujúce ku komunikácii s úradom v priebehu výberového
konania a e-mailová adresa určená pre účasť v elektronickej aukcii
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky,
Spoločnosť: ………………………………….……………………………...
Sídlo: ………………………………….……………………………………..
IČO: ………………………………….………………………………………
Zástupca: …………………………………...............................................
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………….
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………........
Miesto podnikania:……………….…………………………………….......
Titul, meno, priezvisko: ……………………….…………………………...
Identifikačné číslo: ………………………………….……………………...
týmto oprávňuje osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………………………………………………
Adresa: ………………………………….………………………………….
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.……………......................
Telefónne číslo: ………………………………….…………………………
E-mail: ……………………………………………………………………….
a prípadne ďalšiu zastupujúcu osobu,
Titul, meno, priezvisko: ……………..…………………………………….
Adresa: ………………………………….…………………………………..
Číslo občianskeho preukazu (prípadne CP):.…………….....................
Telefónne číslo: ………………………………….………………………...
E-mail: ……………………………………………………………………....
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ku komunikácii s úradom v priebehu výberového konania na vydanie individuálnych povolení
na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre
lokalitu Malacky a uvádza e-mail, na ktorý mu bude doručená výzva, spolu
s prihlasovacími údajmi pre účasť v elektronickej aukcii
E-mail: ……………………………………………………………………....
.

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

...................................................................
Osoba oprávnená komunikovať v mene
účastníka s úradom v priebehu konania
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)

V ...................... dňa .........................

...................................................................
Účastník (obchodná spoločnosť, titul, meno,
priezvisko, funkcia a podpis osoby oprávnenej
konať v mene účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 3
K výzve na predloženie ponúk do výberového konania konania na
pridelenie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky

Vzor prehlásenia o kompletnosti predloženej ponuky
a čestné prehlásenie

Prehlásenie o kompletnosti predloženej ponuky
Účastník výberového konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií
z frekvenčného pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky,
Spoločnosť: ………………………………….…………………………….....
Sídlo: ………………………………….……………………………………....
IČO: ………………………………….………………………………………..
Zástupca: …………………………………................................................
resp. v prípade ak je účastník fyzickou osobou,
Titul, meno, priezvisko: ……………………….………………………….....
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….………………………..
resp. v prípade, ak je účastník fyzickou osobou – podnikateľom,
Obchodné meno: ……………………….……………………………..........
Miesto podnikania:……………….……………………………………........
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Identifikačné číslo: ………………………………….………………………
týmto prehlasujem, že ponuku, ktorú predkladám do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky považujem za kompletnú a záväznú vo vzťahu
ku všetkým požiadavkám uvedeným vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania
na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky.

V ...................... dňa .........................
...................................................................
Účastník
(obchodná spoločnosť, titul, meno, priezvisko,
funkcia a podpis osoby oprávnenej konať v mene
účastníka)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 4
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky

Vzor súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov)
Titul, meno, priezvisko: ……………………….……………………………
Adresa trvalého pobytu:……………….…………………………………….
Dátum narodenia: ………………………………….…………………………
týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov so spracúvaním mojich osobných údajov Úradu pre
reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Továrenská 7, 828 55 Bratislava,
IČO: 42 355 818 (ďalej len „úrad“), uvedených v ponuke do výberového konania na vydanie
individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz formou
elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky vyhláseného úradom, na dobu konania výberového
konania, ak všeobecne záväzný predpis neurčuje inak.
Účelom spracúvania osobných údajov je jednoznačná identifikácia osoby konajúcej v mene
účastníka výberového konania a komunikácia s účastníkom výberového konania
prostredníctvom tejto osoby.
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov sa považuje aj za súhlas so spracovaním
osobných údajov podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 25.05.2018.

V ...................... dňa .........................

..................................................................
Dotknutá osoba
(titul, meno, priezvisko a podpis)
(úradne overený podpis)
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Príloha č. 5
k výzve na predloženie ponúk do výberového konania na pridelenie
frekvencií z frekvenčného pásma 10 GHz
formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky

Aukčný poriadok

1
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1 Úvod
Tento Aukčný poriadok je súčasťou výzvy na predloženie ponúk do výberového
konania na vydanie individuálnych povolení na používanie frekvencií z frekvenčného
pásma 10 GHz formou elektronickej aukcie pre lokalitu Malacky a obsahuje pravidlá
elektronickej aukcie.
1.1

Formát elektronickej aukcie

Elektronická aukcia bude vykonaná vo formáte, ktorý umožňuje predkladať ponuky
v reálnom čase na konkrétny frekvenčný blok, čo účastníkom poskytuje flexibilitu
a transparentnosť výberového konania.
1.2

Vývojový diagram priebehu výberového konania

Obrázok 3: Vývojový diagram priebehu výberového konania

1.2.1 Priebeh výberového konania
Priebeh výberového konania bude realizovaný v dvoch fázach:


Kvalifikačná fáza: účastníci výberového konania predložia ponuky do
výberového konania. Výberová komisia tieto ponuky vyhodnotí a účastníci
výberového konania, ktorí splnia podmienky účasti vo výberovom konaní
dané zákonom o elektronických komunikáciách a touto výzvou na
predkladanie ponúk postúpia do aukcie.
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Aukčná fáza: Bude sa skladať z aukčného kola, v ktorom budú môcť
účastníci výberového konania opakovane (podľa vlastného uváženia)
navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady na ktorýkoľvek
frekvenčný blok. Každý frekvenčný blok bude hodnotený samostatne, jeden
účastník môže v tomto výberovom konaní podávať podľa vlastného
uváženia ponuku na ktorýkoľvek frekvenčný blok a súčasne môže mať
podanú najvyššiu ponuku na všetky frekvenčné bloky. Po skončení aukcie
sa úspešným účastníkom stane ten, kto ponúkol najvyššiu výšku
jednorazovej úhrady za daný frekvenčný blok.

2 Predmet výberového konania
2.1

Frekvenčné pásmo 10 GHz

Frekvencie v pásme 10 GHz úrad prideľuje výberovým konaním lokálne, pričom
lokalitou sa rozumie okres podľa zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom
usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov s výnimkou
Bratislavy, ktorá je tvorená okresmi I. až V. a Košíc, ktoré sú tvorené okresmi I. až
IV., a okresom Košice okolie.
Frekvenčné pásmo 10 GHz je harmonizované odporúčaním CEPT ERC/REC 12-05,
ANNEX A1)8)a rozhodnutím ECC/DEC(10)01. Základná šírka kanála je 7 MHz
s duplexným odstupom 350MHz.
Predmetom tohto výberového konania sú frekvenčné bloky č. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Tabuľka 3) ponúkané pre celé územie lokality Malacky, čo predstavuje šesť
frekvenčných blokov, každý so šírkou 14 MHz (2 x 7 MHz) duplexne.
Účastník výberového konania sa môže uchádzať o ľubovoľný počet frekvenčných
blokov.

1)

CEPT/ERC/RECOMMENDATION 12-05 E (Rome 1996, revised June 2007)
HARMONISED RADIO FREQUENCY CHANNEL ARRANGEMENTS FOR DIGITAL TERRESTRIAL
FIXED SYSTEMS OPERATING IN THE BAND 10.0 - 10.68 GHz.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1205E.PDF


ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the
fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive).
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/ECCDEC1001.PDF
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Rozsah frekvenčného bloku [MHz]
Frekvenčný
blok číslo

Frekvenčný
kanál číslo

Dolný frekvenčný úsek
[MHz]

Horný frekvenčný
úsek [MHz]

Šírka
frekvenčného
bloku [MHz]

1

1-2

10154.00 až 10168.00

10504.00 až 10518.00

14

2

4–5

10175.00 až 10189.00

10525.00 až 10539.00

14

3

7–8

10196.00 až 10210.00

10546.00 až 10560.00

14

4

10 – 11

10217.00 až 10231.00

10567.00 až 10581.00

14

5

13 – 14

10238.00 až 10252.00

10588.00 až 10602.00

14

6

16 -17

10259.00 až 10273.00

10609.00 až 10623.00

14

Tabuľka 3: Predmet výberového konania

2.2

Výška jednorazovej úhrady za pridelenie frekvencií

Úrad v tejto výzve na predloženie ponúk do výberového konania stanovuje najnižšie
podanie za ponúkané frekvenčné bloky, ktoré sú predmetom výberového konania.
Najnižšie podanie je vyvolávacou cenou, ktorá predstavuje pre každý
ponúkaný frekvenčný blok hodnotu 550 eur.
Jednorazovou úhradou za pridelenie frekvencií je výška ponúknutej jednorazovej
úhrady účastníka výberového konania, s ktorou sa stal úspešným účastníkom v
aukcii. Výsledná výška jednorazovej úhrady pre úspešného účastníka bude určená,
ako súčet jednotlivých ponúknutých jednorazových úhrad týmto účastníkom, s
ktorými sa stal úspešným v aukcii.
Každá ponúknutá výška jednorazovej úhrady v priebehu tohto výberového konania je
záväzná a nie je možné ju vziať späť.

3 Elektronická aukcia – aukčné pravidlá
3.1

Všeobecné pravidlá aukcie
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3.1.1 Elektronický aukčný systém
Aukcia sa uskutoční elektronickou formou prostredníctvom elektronického aukčného
systému (ďalej len „EAS“). EAS bude prevádzkovaný na zabezpečených a
nezávislých serveroch dodávateľa EAS a účastníci k nemu budú pristupovať
prostredníctvom siete Internet s vysokou úrovňou zabezpečenia.
Do EAS budú mať možnosť prihlásenia len tí účastníci výberového konania, ktorí sa
kvalifikujú do aukčnej fázy. Každému účastníkovi, ktorý sa kvalifikuje do aukčnej fázy
(ďalej len „účastník aukcie“), bude doručená výzva na účasť v aukcii v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke pre účasť v elektronickej aukcii
(Príloha č. 2). Súčasťou výzvy bude priložený dokument vo formáte pdf, ktorý bude
obsahovať unikátny internetový odkaz na prihlásenie sa do aukčnej siene.
Autorizácia vstupu bude overovaná cez SMS kód, ktorý bude účastníkovi aukcie
doručený na kontaktné telefónne číslo osoby oprávnenej ku komunikácii
s úradom v priebehu výberového konania uvedené v prílohe č. 2. Ak bude
uvedených viac osôb oprávnených ku komunikácii s úradom, vždy sa overovanie
uskutoční pomocou SMS kódu doručeného na telefónne číslo prvej uvedenej osoby,
ak nebude v ponuke uvedené inak.
Účastník aukcie je zodpovedný za zabezpečenie výzvy na účasť v aukcii a zvoleného
hesla pre prístup, ktoré mu bude doručené realizátorom aukcie, proti zneužitiu, za
zabezpečenie počítača proti škodlivému softvéru a za fyzickú bezpečnosť počítača,
ktorý účastník aukcie používa pre prístup do EAS. V prípade akéhokoľvek porušenia
ochrany prístupových údajov je účastník aukcie povinný čo najskôr informovať úrad.
Pre jedného účastníka aukcie je možný vstup do EAS v rovnakom čase len z jedného
počítača.
EAS umožní účastníkom aukcie podávať len také ponuky, ktoré sú v súlade
s aukčným poriadkom. Okrem možnosti predkladania ponúk, bude EAS slúžiť aj na
poskytovanie informácií o priebehu aukcie. EAS bude nastavený tak, aby
minimalizoval riziko neúmyselnej chyby účastníka aukcie.
Úrad nenesie zodpovednosť za technické problémy alebo problémy s internetovým
pripojením na strane účastníka aukcie, ktoré mu bránia k prihláseniu do EAS.
Účastníci aukcie musia mať vo vlastnom záujme dostatočne zabezpečené a rýchle
internetové pripojenie a záložný počítač pre prípad technickej chyby. Počítače, ktoré
budú využívané pre prístup do EAS, nesmú byť v priebehu aukcie využívané na
žiadne iné účely, a nesmie na nich byť súbežne používaný žiadny software,
ktorý nie je potrebný pre prístup do EAS.
V rámci EAS bude zabezpečená anonymita účastníkov aukcie. EAS bude
zabezpečený proti napadnutiu a prezradeniu identity účastníka aukcie. Elektronická
komunikácia v rámci EAS bude šifrovaná.
EAS bude obsahovať systém obojsmerného zasielania správ, ktorý umožní
vzájomné zasielanie správ počas celého priebehu aukcie medzi úradom
a účastníkom aukcie. Tento spôsob komunikácie bude počas priebehu aukcie
primárnym. Správy zaslané prostredníctvom EAS sa považujú za doručené
okamihom ich zaslania.
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EAS bude taktiež obsahovať systém zabezpečujúci synchronizáciu času s aukčným
serverom. Pre plynulosť zobrazovania serverového času je dôležité dobré
internetové pripojenie vrátane plynulosti priechodu komunikácie cez prípadné
zabezpečovacie prvky na strane účastníka. Čas na serveri bude rozhodujúcim časom
pre všetky úkony počas priebehu aukcie, akým je čas začiatku, čas zostávajúci
do konca, čas podania ponuky a podobne.
Účastníci aukcie budú mať možnosť zoznámiť sa s prostredím a funkcionalitou EAS
počas testovacej aukcie najneskôr 3 dní pred aukciou. O termíne a čase konania
testovacej aukcii budú účastníci aukcie informovaní.
Súčasťou výzvy na účasť v aukcii bude link na používateľský manuál (pravidlá
aukcie), ktorý obsahuje všetky potrebné informácie, vrátane požiadaviek na
softvérové a hardvérové vybavenie na strane účastníka aukcie, inštrukcie
k prihláseniu do EAS, opis rozhrania a formulárov pre podávanie ponúk v priebehu
aukcie, ako aj opis používania EAS. Účastník aukcie je povinný si manuál vo
vlastnom záujme preštudovať.
3.1.2 Minimálne technické požiadavky pre funkčnosť EAS
EAS je prevádzkovaný na internetovom serveri cez zabezpečený protokol https.
Pre správnu funkčnosť EAS musia byť splnené minimálne technické požiadavky:







pripojenie na internet,
rozlíšenie obrazovky monitora min. 800 x 600,
internetový prehliadač MS Internet Explorer min. ver. 8.x, alebo MozillaFirefox
ver.3.x, Opera 10.x, Chrome 7.x a vyššie,
internetový prehliadač musí podporovať 128 bitové SSL certifikáty pre
šifrovanie komunikácie so serverom,
povolená podpora Javascript v prehliadači a povolené cookies,
nainštalovaný Adobe Acrobat Reader pre otváranie dokumentov (verzia 9 a
vyššie).

3.1.3 Informovanie účastníkov
Úrad poskytne potrebné informácie účastníkom výberového konania pred aukciou,
v priebehu aukcie a výsledky aukcie oznámi po ukončení a vyhodnotení aukcie.
Informácie, ktoré budú účastníkom aukcie poskytované sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
Spôsob a lehoty na predkladanie ponúk v priebehu aukcie sú špecifikované v tomto
aukčnom poriadku.
3.1.4 Monitorovanie aukcie
Priebeh aukcie bude monitorovaný prostredníctvom EAS.
Informácie o priebehu aukcie nebudú počas aukcie zverejňované. Informácie
o priebehu aukcie budú využité len vo výnimočných prípadoch, a to hlavne v prípade
riešenia sporov ohľadom priebehu aukcie.
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3.1.5 Mimoriadne udalosti
V prípade mimoriadnych udalostí, môže úrad prijať nasledovné rozhodnutie:
p) odložiť aukciu,
q) ukončiť aukciu predčasne,
r) pozastaviť aukciu,
s) spätne zrušiť výsledky aukcie,
t) odložiť poskytnutie informácií účastníkom.
Za mimoriadnu udalosť je možné považovať napr.: prekážky, ktoré nastali nezávisle
od vôle úradu a účastníkov aukcie (vis maior,
napr. prírodné katastrofy,
demonštrácie, štrajky, násilné konflikty, a pod.), technické problémy na strane
dodávateľa EAS, ktoré môžu pôsobiť na priebeh aukcie tak, že nebude možné
dodržať aukčný poriadok, vylúčenie účastníka z aukcie alebo závažné plošné
výpadky internetového pripojenia, alebo akékoľvek iné výnimočné udalosti, ktoré by
mohli narušiť, alebo by mohli mať významný dopad na priebeh a výsledky aukcie.
Právo posúdiť, či sa jedná o mimoriadnu situáciu, má úrad. Úrad k rozhodnutiu
o vyhlásení mimoriadnej situácie podá odôvodnenie.
Účastníci aukcie sú povinní bezodkladne oznámiť úradu akúkoľvek udalosť, ktorá by
mohla narušiť priebeh aukcie. Spôsob oznámenia bude spresnený účastníkom, ktorí
sa kvalifikujú do aukcie.
3.1.6 Zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie
Účastníci výberového konania sa od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia
zdržať konania, ktoré by spôsobilo zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
V súlade s § 33 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie
účastníka aukcie, ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok.
V súlade s § 33 ods. 16 zákona o elektronických komunikáciách prepadá peňažná
zábezpeka zložená účastníkom výberového konania štátu, ak účastník výberového
konania svojím konaním spôsobil zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.1.7 Kolúzne správanie
Účastníci výberového konania sa počas celého priebehu výberového konania
od uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk musia zdržať akejkoľvek formy
koordinácie a výmeny informácií, s cieľom ovplyvniť výsledok aukcie, s inými
subjektmi, ktoré majú záujem o účasť vo výberovom konaní, a to či už priamej, alebo
prostredníctvom tretieho subjektu.
Účastníci výberového konania sú tiež povinní zdržať sa konania, ktoré by
predstavovalo akékoľvek zverejňovanie informácií o predložených ponukách,
o predpokladaných cenách, alebo o predpokladanej, alebo skutočnej stratégii
predkladania ponúk v aukcii.
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Akékoľvek porušenie týchto povinností bude považované za porušenie aukčného
poriadku a marenie účelu, alebo priebehu aukcie. V súlade s § 33 ods. 11 zákona
o elektronických komunikáciách úrad vylúči z aukcie účastníka výberového konania,
ak svojím konaním porušuje aukčný poriadok. V súlade s § 33 ods. 16 zákona
o elektronických komunikáciách prepadá peňažná zábezpeka zložená účastníkom
výberového konania štátu, ak účastník výberového konania svojím konaním spôsobil
zmarenie účelu, alebo priebehu aukcie.
3.2

Pravidlá aukcie

3.2.1 Vymedzenie termínov a lehôt aukcie
Najneskôr 24 hodín pred začiatkom aukcie bude účastníkom aukcie oznámený
dátum a čas jej začiatku. Následne bude účastníkom aukcie doručená na svoju
mailovú adresu výzva na účasť v elektronickej aukcii. Od momentu prijatia tejto výzvy
sa môže každý účastník aukcie kedykoľvek do EAS prihlásiť a následne odhlásiť.
Aukcia bude nastavená na dobu trvania 60 minút s možnosťou časových predĺžení
maximálne po dobu 360 minút, čo je čas definitívneho konca aukcie.
Doba časového predĺženia aukcie je stanovená na 5 minút.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Časové predĺženie
nenastane, ak bude čas do definitívneho konca aukcie kratší, ako je doba časového
predĺženia.
Časové predĺženie nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu ponúkanej jednorazovej úhrady spĺňajúcej požiadavky prijatia (3.2.3).
Od času zaevidovania tejto skutočnosti bude aukcia predĺžená o 5 minút. Ak
v priebehu lehoty predĺženia dôjde u ktoréhokoľvek z účastníkov opäť k zaevidovaniu
vyššej ponúkanej jednorazovej úhrady v niektorej z frekvenčných blokov, opäť sa
aukcia predĺži od času zaevidovania tejto skutočnosti o dobu časového predĺženia.
Ak počas doby časového predĺženia nedôjde u žiadneho z účastníkov aukcie
k zaevidovaniu novej ponúkanej jednorazovej úhrady, aukcia bude automaticky
ukončená.
Účastníkom aukcie bude do 2 hodín od skončenia aukcie oznámené poradie
na ktorom sa umiestnili a do 24 hodín im budú oznámené výsledky aukcie. Táto doba
môže byť v odôvodnených prípadoch dlhšia, o čom budú všetci účastníci
informovaní.
Konanie aukcie bude naplánované na pracovný deň so začiatkom o 9:00 hodine.
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3.2.2 Informovanie účastníkov aukcie
Úrad prostredníctvom EAS poskytne v priebehu aukcie každému účastníkovi aukcie
nasledujúce informácie:
m) Zostávajúci čas do konca elektronickej aukcie,
n) Aktuálne úspešné ponúkané jednorazové úhrady,
o) Posledná ponuka jednorazovej úhrady ponúknutá účastníkom aukcie,
p) Informácie o akceptovaní ponúkanej výšky jednorazovej úhrady.
3.2.3 Pravidlá predkladania ponúk v aukcii a ukončenie aukcie
Najnižšie podanie pre frekvenčný blok v aukcii vyhlasuje úrad.
Každý účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť vo výberovom konaní, má právo
zúčastniť sa aukcie a navyšovať ponúkané výšky jednorazových úhrad na
ktorýkoľvek frekvenčný blok a úspešným účastníkom sa môže stať v ktoromkoľvek
frekvenčnom bloku, ktorý je predmetom tohto výberového konania.
V jednom kroku, môže účastník aukcie podať ponuku na ľubovoľný počet
frekvenčných blokov.
Novú ponúkanú výšku jednorazovej úhrady môže účastník aukcie podať len vtedy, ak
jej hodnota prevýši aktuálne najvyššiu ponúkanú výšku jednorazovej úhrady pre daný
frekvenčný blok, splní limit vymedzený minimálnym a maximálnym krokom.
Navýšenie jednorazovej úhrady v aukcii pre každý frekvenčný blok je vymedzené
minimálnym a maximálnym krokom. Nie je možné podať dve rovnaké ponúkané
jednorazové úhrady pre jeden frekvenčný blok.
Každý účastník aukcie, ktorý nezadá výšku ponúkanej jednorazovej úhrady
na hodnotu minimálne najnižšieho podania sa stáva neúspešným účastníkom
výberového konania.
Minimálny krok je minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota minimálneho kroku je stanovená vo výške 50 eur a je
uplatnená od predchádzajúcej ponuky príslušného účastníka elektronickej aukcie.
Maximálny krok je maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorazovo
navýšiť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná. Hodnota maximálneho kroku je stanovená vo výške 999 eur a vzťahuje
sa k aktuálne najvyššej ponúkanej výške jednorazovej úhrady ponúknutej v
elektronickej aukcii pre daná frekvenčný blok.
Úspešným účastníkom aukcie sa stáva ten účastník aukcie, ktorého ponúkaná výška
jednorazovej úhrady bola v danom frekvenčnom bloku zaevidovaná ako posledná
najvyššia.
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3.2.4 Ukončenie aukcie
Aukcia je ukončená uplynutím doby aukcie alebo rozhodnutím úradu o jej
predčasnom ukončení.
Uplynutie doby aukcie nastane:
 ak v čase stanovenom pre ukončenie aukcie, nenastane časové predĺženie, t.j.
nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová úhrada od žiadneho účastníka
aukcie,
 ak v čase predĺženia aukcie nebola zaevidovaná žiadna ponúkaná jednorazová
úhrada od žiadneho účastníka aukcie,
 ak bol dosiahnutý dátum a čas definitívneho konca aukcie.
3.3

Záverečné ustanovenie

Úrad si vyhradzuje právo zverejniť informácie o priebehu aukcie po nadobudnutí
právoplatnosti všetkých rozhodnutí o pridelení frekvencií vydaných na základe tohto
výberového konania, ako aj všetkých rozhodnutí o zastavení konania o žiadosti.
Podaním ponuky do výberového konania účastník súhlasí so všetkými pravidlami
a podmienkami uvedenými v aukčnom poriadku a zaväzuje sa ho dodržiavať.
3.4

Vysvetlivky pojmov a skratiek

Aukcia – forma hodnotenia žiadosti o udelenie individuálnych povolení
na používanie frekvencií. Aukcia je súčasťou výberového konania za účelom
udelenia individuálnych povolení na používanie frekvencií, ktoré sú predmetom tohto
výberového konania. Jej cieľom je stanoviť výšku jednorazovej úhrady a držiteľov
individuálnych povolení na používanie frekvencií zodpovedajúcich jednotlivým
frekvenčným blokom. V aukcii budú môcť účastníci výberového konania opakovane
(podľa vlastného uváženia) navyšovať svoju ponúkanú výšku jednorazovej úhrady.
Definitívny koniec aukcie – dátum a čas, v ktorom sa aukcia definitívne ukončí, bez
ohľadu na aktivitu účastníkov aukcie.
Doba časového predĺženia – je časový úsek 5 minút.
Časové predĺženie – nastane, ak v čase kratšom ako je doba predĺženia (5 minút
zostávajúcich do skončenia aukcie) predloží ktorýkoľvek účastník novú ponúkanú
výšku jednorazovej úhrady spĺňajúcu požiadavky prijatia (3.2.3). Čas do konca
aukcie sa nastaví na dobu časového predĺženia (5 minút). Napr., čas do skončenia
aukcie bude 4:59 (mm:ss) a bude prijatá nová ponúkaná výška jednorazovej úhrady.
Výsledný čas do skončenia aukcie bude 5:00 (mm:ss).
EAS – elektronický aukčný systém je softvér, ktorý umožňuje organizáciu a účasť
účastníkov v aukcii.
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Maximálny krok – maximálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník
jednorázovo zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Minimálny krok – minimálne prípustná hodnota, o ktorú môže účastník jednorázovo
zmeniť výšku ponúkanej jednorazovej úhrady tak, aby bola jeho ponuka
akceptovaná.
Neúspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý nepodal najvyššiu
ponúkanú výšku jednorazovej úhrady v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný
blok; Neúspešný účastník výberového konania.
Účastník – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve na
predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania; žiadateľ.
Účastník aukcie – účastník výberového konania, ktorý sa kvalifikoval do aukčnej
fázy.
Účastník výberového konania – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne
uvedenom vo výzve na predloženie ponúk do výberového konania; žiadateľ.
Úrad – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Úspešný účastník – účastník výberového konania, ktorý podal najvyššiu ponúkanú
jednorazovú úhradu v elektronickej aukcii pre konkrétny frekvenčný blok.
Výberová komisia – komisia na posúdenie predložených ponúk, ktorú zriadi úrad
podľa § 33 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách.
Vyvolávacia cena – najnižšie podanie za frekvenčný blok stanovený vo výzve
na predkladanie ponúk do výberového konania.
Zákon o elektronických komunikáciách – zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Žiadateľ – predkladateľ ponuky, ktorý ju predložil v termíne uvedenom vo výzve
na predloženie ponúk do výberového konania; účastník výberového konania;
účastník.
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